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Anotace
Tématem této diplomové práce je vyjití Izraelitů z Egypta a dobytí zaslíbené
země.Práce se však nesoustřeďuje pouze na tradiční biblický pohled, ale snaží se
podrobit tyto události též historicko-kritickému bádání.Protože je exodus stěžejní
událostí Starého zákona, jde také o pokus uvědomit si biblicko-teologická hlediska.
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The theme of this thesis is the exodus of Israelites from Egypt and the conquest of
the promised land. The work is not focused on traditional biblical view only, but trying
to put these events through historical-critical research also.Because the exodus is
pivotal event of the old testament, it is an attempt to realize the biblical-theological
perspective too.
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Úvod
Jak, resp. kde a kým to začalo
Exodus neboli vyjití z Egypta ( ze země sevření a otroctví ) je největší a co do
významu nejdůležitější událostí v židovských dějinách.Vše ale začalo ,,mnohem dříve"1 a na
jiném místě než v Egyptě.
Již Abram, resp. Abraham získal od Hospodina příslib jak potomka ( který bude
nakonec tak početný, že jej nebude možné ani spočítat ), tak daru v podobě dědictví zaslíbené
země ( Abraham sice v Kenaanu žil, nicméně pouze jako nomád, kočovník ).
Příběh pak pokračuje přes jeho syna Izáka i vnuka Jákoba, ze kterého vzešel onen
Izrael, který nakonec vyšel z Egypta.Jákob se svým ,,novým jménem Izrael"2 sestupuje do
Egypta za svým synem Josefem, který se sice do této velkoříše dostal na základě nenávisti
svých bratrů, nicméně Hospodinovým zásahem se vše nakonec zvrátilo. Doba, kdy Izrael se
svými syny nakonec pobývá v Egyptě, v nejúrodnější části zvané Gošen, je dobou zdaru a
míru – což ale nelze říci o časech, které následují po jejich smrti.
Jako malou vsuvku je důležité položit si otázku, zda-li je možné již při těchto
událostech v Egyptě hovořit o Izraelcích jako národu. ,,Na začátku knihy Exodus se ,,Izrael“
objevuje poprvé jako lid, Ex 1,9"3 ; přesto se jedná o poněkud sporné označení, zvláště v
případě, pokud bychom brali význam slova lid na roveň pojmu národ.Izrael jako národ vzniká
především až při událostech na hoře Sínaj.
S tím ale dále souvisí i obtíž, jak tuto skupinu lidí ( zvláště v kontextu egyptských
příběhů ) nazývat; ,,pojmenování Hebrejci je nevyhovující, i když se ho často z nouze
používá.Výraz Chabirec, ze kterého se pravděpodobně odvozuje, zahrnoval totiž spíš způsob
života než určitou rasovou skupinu.Navíc byl hanlivý.Hebrejci se v Pentateuchu skutečně
vyskytují s významem děti Izraele, ale pouze ústy Egypťanů či samotných Izraelitů v
přítomnosti Egypťanů.Asi od 2. století př. Kr., kdy ho takto poprvé použil Sírachovec, se slovo
,,hebrejský“ začalo používat v jazyce Bible a ve všech následujících dílech psaných tímto
jazykem.Takto postupně ztratilo hanlivý odstín.Občas jakoby Židé i sympatizující Nežidé
raději dávali přednost tomuto výrazu před slovem ,,Žid“.Ale potomci Židů si nikdy neříkali
Hebrejci, pokud měli možnost volby.Když si začali uvědomovat národní totožnost, používali
výraz Izraelité nebo děti Izraele, což je běžné oslovení z Bible"4 - v tom můžeme spatřit
skutečný a zásadní význam Izákova syna Jákoba, který uvedl v život nový národ, ,,Izrael5“.

1

Již v první knize Mojžíšově máme klíčovou zmínku o tom, co se stane s Izraelem v Egyptě, konkrétně v 15.
kapitole.Jak je v textu zřetelně psáno, Hospodin řekl praotci Abrahamovi, že jeho potomkům dá zemi, ale
nejprve budou muset být cizinci po 400 let.Přislíbil však, že i přes útlak jeho dětí budou ve čtvrté generaci
osvobozeny.A právě k uskutečnění tohoto svého slibu vyvolil Bůh Mojžíše, aby vedl Abrahamovy potomky z
Egypta přes poušť do Zaslíbené země.
2
Událost, při které získal Jákob nové jméno je popsána v Gn 32.
3
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.32.
4
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.31-32.
5
Více k výrazu Izrael, viz. příloha F.
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Nastala tedy doba poroby, těžkého otroctví, jehož břímě se však postupně zvyšovalo
až do nesnesitelných rozměrů.Stejně jako v době předtím i nyní se Bůh rozpomenul na svůj
slib a smlouvu s praotci, Abrahamem, Izákem a Jákobem ( Izraelem ).Za zachránce a vůdce
vybírá ,,Mojžíše"6, který jako jeden z mála ( ne-li jako jediný mužského pohlaví ) po narození
uniká spárům smrti.
Toto téměř až zázračné ,,Mojžíšovo narození"7 obsahuje rysy, které nejsou až tak
nové. ,,Motiv odložení a záchrany dítěte, z něhož se později stane významný muž, se často
vyskytuje i jinde.Nejnápadnější obdobou je příběh o narození krále Sargona Akkadského,
který žil na konci 3. tisíciletí př. Kr."8
Před pokračováním nástinu exodu je třeba si ještě něco říci o samotném Mojžíšovi – je
totiž možné si všimnout různých, zajímavých věcí; např. obecně řečeno, ,,bible ukazuje
většinu vůdců jako lidi narozené bez urozeného původu či moci, kteří toho všeho dosáhnou
svým vlastním úsilím.Zachycuje je samotné jako produkty boží milosti.Bible spatřuje zvláštní
ctnost v bezmocnosti, což odpovídá charakteru národa, který málokdy byl u moci a hodně
vytrpěl, když tuto moc uplatňoval.Ale spatřuje ctnost také ve velkých činech a na velké činy se
dívá jako na znak ctnosti, obzvlášť u těch, kteří byli kdysi slabí a neurozeného původu.Mojžíš
neměl právo prvorozeného a jen o vlásek přežil krizové dětství či mládí.Byl ale od Boha
obdařen vlastnostmi, které mu měly přinést velikost, pokud se sám přičiní svým vlastním
úsilím.“9 Mojžíš byl nejen jakýmsi protagonistou exodu, ale i výjimečným mužem, který se
vlastně vypracoval až na pozici vůdce izraelské revolty.Dalo by se též říci, že pokud byl
Abram, resp. Abraham praotcem lidu, pak Mojžíš byl tvůrcem národní identity – jeho vedení
se zasloužilo o vytvoření židovského národa s budoucností.Byl to sice člověk, žádný
nadjedinec nebo polobůh; a přesto se odlišoval.Byl plný rázných činů, působil ( soudě dle
textu ) charismaticky, dovedl se skutečně velmi rozzuřit a jeho rozhodování nejednou mělo
nádech nemilosrdenství.Přes toto všechno byl ale velmi silně duchovně založeným člověkem,
vyhledával solitérní styk s Bohem na od člověka odlehlých místech.Mojžíš tedy nebyl
pouhým vůdcem svého lidu s vybraným a dobrým vzděláním, to znamená ,,svou egyptskou
výchovou, ale také něčím mnohem důležitějším; tím, že věrně následoval svého Boha“10, ať už
byly okolnosti jakékoli.,,Byl mužem, který nejen vystupoval jako prostředník mezi Bohem a
lidmi, ale který také usiloval o proměnu nejhlubšího idealismu v praktické státnictví a o
uvedení vznešených ideálů do každodenních situací.Především byl ale zákonodárcem a
soudcem, který jako tvůrce imponujícího systému vymezil správnost každého aspektu chování
na veřejnosti i v soukromí – stal se z něj absolutní duchovní vládce.“11
I přes všechny Mojžíšovy výjimečnosti máme i zprávy o některých opačných
vlastnostech; ,,židovští spisovatelé a mudrci často až neúměrně zdůrazňovali Mojžíšovy
slabosti a nezdary, protože bojovali proti silné starověké tendenci prohlašovat zakladatelské

6

Mojžíšovu jménu se věnuji v příloze C.
Ex 2,1-10.
8
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.34.
9
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.35.
10
DOUGLAS, J (ed.). Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, s.635.
11
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.37.
7

2

osobnosti za bohy.“12 Pokud ale čteme Písmo pozorně, rozhodně se k takovému výsledku
nedostaneme; vždyť máme ( a to dokonce i několikrát ) zachycenou váhavost a nejistotu
samotného Mojžíše, někdy jakoby až hraničící se zbabělým strachem.Mojžíš se zatvrzoval,
mýlil se, cítil se i pošetile a hlavně, ,,byl si vědom svých nedostatků"13; třeba právě na tomto
příkladu je výborně vidět problematika lidství jako takového.Neschopnost výborné artikulace
a vůbec rétoriky je přeci tou poslední nedokonalostí, kterou by si významný člověk, např.
státník chtěl připustit.
Mojžíš se nepovyšoval – což je vidět na krátkém příběhu uvedeném v Ex 18; tím, že
přijímá od Jitra dobré rady k uvolnění jha, které na něm tak velmi spočívalo, se projevuje jako
člověk podstatou skromný a vážící si rad starého muže.
Pokud však budeme pátrat i v jiných pramenech, zejména v těch od pohanských
spisovatelů, najdeme velmi rozdílná zobrazení Mojžíšovy osoby.,,Zdaleka nejpodrobnější a
nejvytříbenější text, v němž před námi Mojžíš vystupuje jako Egypťan a náboženský rebel,
pochází od Egypťana Manéthóna, kněze ze Sebennytu, jenž působil v druhé polovině 3. stol.
před Kr. za Ptolemaia II., tedy panovníka, jemuž legenda připisuje i vznik Septuaginty.“14
,,Manetho ( kolem roku 250 př. Kr. ) přišel jako první s legendou, která zapustila
neobyčejně hluboké kořeny a podle níž nebyl Mojžíš vůbec Žid.Jednalo se prý o Egypťana,
odpadlého kněze z kultovního centra Heliopolis, který přikázal Židům, aby pozabíjeli všechna
egyptská zvířata a aby ustavili cizokrajné zákony.Představa rebelujícího egyptského kněze
jako vůdce revolty vyvržených, mezi kterými byli i malomocní a černoši, se stala zárodečnou
půdou pro antisemitismus.
Hekataios z Abdér ( 4. století př. Kr. ), který napsal dějiny Egypta ( jsou ztracené ), ho
obvinil z toho, že odděluje své stoupence od jiných lidí a vyvolává xenofobii - Mojžíš byl
zhoubným zjevem, tvůrcem náboženské reformy, která byla divná, omezená, výlučná a
protispolečenská.S Mojžíšem úzce souvisí ty úplně nejstarší výbuchy soustavně se vracejícího
antisemitismu.“15
Zajímavý je též pohled na Mojžíše v možné souvislosti tzv. amarnského období;
,,znovu a neustále jsou zastávány myšlenky Sigmunda Freuda, že Mojžíš byl v určitém vztahu
k faraonu Echnatonovi, který v polovině 14. století př. Kr. zrušil tradiční egyptské náboženství
a na jeho místo uvedl nový kult uctívání jediného boha, boha slunce a světla, Atona.A tak
Mojžíš převzal od Echnatona monoteistické myšlenky.Jiní jako např. egyptský autor Ahmen
Osman došli až tak daleko, že Echnatona a Mojžíše spolu ztotožnili.Tyto teorie by znamenaly,
že též vzpomínky na amarnskou dobu mohly být vloženy do Mojžíšovského mýtu o exodu.Tyto
teorie byly potvrzeny ( ve skutečnosti naprosto neopodstatněně ) jiným výňatkem z Manetha,
kterého Josephus Flavius spojil s exodem Izraelitů, který se ale ve skutečnosti vztahuje na
amarnskou zkušenost.Podle toho se měl heliopolský kněz jménem Osarsif vypracovat na
12

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.38.
Například Ex 4,10.
14
ASSMANN, Jan. Panství a spása: politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. Praha:
Oikoymenh, 2012, s.274.
15
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.39.
13
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samotného vůdce velké skupiny malomocných a přijmout jméno Moyses.Z toho tedy vyplývá,
že Mojžíš a Echnaton ( který se očividně ukrývá za jménem Osarsif ) nebyly spojováni pouze
Sigmundem Freudem, nýbrž také už ve starověku, byť co do historické skutečnosti spolu
neměli co dočinění."16 Nyní však zpět k biblickému příběhu.
Po mnohých událostech a zvratech čelí Mojžíš společně se svým bratrem Áronem
nejen zatvrzelému srdci samotného faraona, ale též i svým vlastním lidem, kteří jsou
malověrní a vzpurní.Po dlouhém a vyčerpávajícím boji a zásahu samotného Hospodina jsou
Izraelité propuštěni, což se však opětovně neobejde bez dalších potíží.
Po přejití ,,Rákosového moře“17 se ocitají sice svobodní a volní od dlouhého,
čtyřsetletého egyptského ujařmení, ale též mající před sebou nehostinnou a pustou poušť – na
druhou stranu, pod slovem poušť není nutné si představovat něco zcela neživotného; ,,tento
výraz neoznačuje pouze holé pouště tvořené písečnými dunami nebo skalami, jež se člověku
pod pojmem poušť obvykle vybaví, ale i stepní oblasti a pastviny.“18
Z výše popsaných událostí je třeba si nyní položit otázku, co skutečně exodus z
Egypta znamenal; ,,exodus byl tedy aktem politického osamostatnění a odporu.Byl ovšem
také, a to hlavně, náboženským počinem.Neboť Izraelité byli odlišní a Egypťané je za odlišné
považovali.Obávali se jich právě z toho důvodu, že Izraelité odmítali celý ten výstřední a
přebujelý panteon egyptských bohů a celkový ráz egyptské duchovnosti, která jinak, svým
způsobem, byla právě tak intenzivní a všeprostupující jako rodící se náboženství
Izraele.Stejně jako Abraham cítil, že náboženství v Uru se dostalo do slepé uličky, připadalo
také Izraelitům s jejich vůdcem Mojžíšem, a tomu to bylo jasnější než ostatním, že svět
egyptských náboženských postojů a praktik je nedýchatelný, nesnesitelný a zkažený.Když
odejdou, prolomí nejen fyzické otroctví, ale i nedýchatelné duchovní vězení: plíce Izraele v
Egyptě prahly po neředěnějším kyslíku pravdy a po způsobu života, který je čistší, svobodnější
a zodpovědnější.Egyptská civilizace byla velmi starobylá a dětinská a izraelský únik z ní byl
zkouškou dospělosti.“19
Navíc je třeba si uvědomit, že Izraelité již v Mojžíšově době byli služebným národem,
který se postavil proti svému egyptskému pánovi jakožto nejstarobylejší a nejautokratičtější
16

,,Immer wieder, am prominentesten durch Sigmund Freud, wurde die These vertreten, dass Mose mit
Echnaton in Verbindung stand, dem Pharao, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. die traditionelle
Religion in Agypten abgeschafft und den neuen Kult des als einzige Gottheit verehrten Sonnen- und Lichtgottes
Aton an deren Stelle gesetzt hat.Von Echnaton habe Mose den monotheistischen Gedanken ubernommen.Andere
wie der agyptische Autor Ahmen Osman gingen so weit, Echnaton und Mose gleichzusetzen.Diese Theorien
wurden bedeuten, dass auch Erinnerungen an die Amarna-Zeit in den Mose-Exodus-Mythos eingegangen sein
konnten.Bestatigt wird diese ( in Wirklichkeit vollkommen haltlose ) Theorie scheinbar durch ein anderes
Exzerpt aus Manetho, das Flavius Josephus mit dem Exodus der Israeliten in Verbindung brachte, das sich aber
in Wirklichkeit auf die Amarna-Erfahrung bezieht.Danach soll sich ein heliopolitanischer Priester namens
Osarsiph zum Fuhrer einer grossen Gruppe von Aussatzigen aufgeschwungen und den Namen Moyses
angenommen haben.Daraus geht immerhin hervor, dass Mose und Echnaton ( der sich offensichtlich hinter dem
Namen Osarsiph verbirgt ) nich erst von Freud, sondern auch schon im Altertum in Verbindung gebracht
wurden, auch wenn sie in der historischen Wirklichkeit wohl nichts miteinander zu tun hatten.“ In: ASSMANN,
Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.62-63.
17
Více o problematice tohoto moře, viz. příloha B.
18
DOUGLAS, J (ed.). Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, s.809.
19
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.40.
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monarchii na celém světě.,,Uprchli do pouště a obdrželi zákony při hromadném lidovém
shromáždění – ne v nějakém městě s dlouhou tradicí, ale na holém horském úbočí, a to od
svérázného vůdce, který se ani nenazýval králem.Nevíme, kde byla Mojžíšova hora Sínaj.Je
možné, že šlo o nevyhaslou sopku.Současný klášter Sinaj byl vždycky křesťanským
místem.Jeho historie začíná ve 4. století po Kr., možná ještě o dvě stě let dříve.Ale i to bylo až
1450 let poté, co Mojžíš sestoupil z hory Sinaj.Je pravděpodobné, že poté co se Izraelité
usadili v Kenaanu, sloužila mojžíšská Sinaj po mnoho generací jako poutní místo.Ale tradice
nakonec zanikla, místo se vytratilo z povědomí a je skoro nemožné, že by první křesťané přišli
na to pravé návrší.Přesto má toto dramatické místo, oplývající divokou a drsnou krásou,
poetické naladění.Je to ta správná kulisa pro tvořivý počin revolučního národa, který
neuznával města, moc a velké bohatství a který byl schopen nahlédnout, že existuje morální
řád neskonale ušlechtilejší než řád světa.“20
Po vyjití z Egypta tak nastává další, dlouhá doba – není to jen doba putování pouští, je
to též čas, kdy se z pouhé početné skupiny lidí stává jednotný národ na základě Boží vůle dostává nejen zákony a předpisy pro všední život, ale též pro život v obecenství se svým
Bohem.Je to též doba tříbení lidu, jeho výchovy a trestání; ani sám Mojžíš, velká či největší
osobnost této etapy židovských dějin, není prost chyb a poklesků ( jak jsem již výše uvedl
).Ale mimo jiné bylo putování pouští především důkazem neustálého Božího slitování a
mocné milosti, která na každém kroku Izraelce doprovázela.I to byl důvod, proč měl na Boží
příkaz Mojžíš pořídit ,,seznam míst."21
I přes všechny tyto události nakonec vstupuje izraelský lid před zaslíbenou zemi –
nastává tak dlouho očekávaný cíl jejich snažení, chvíle, o které tak dlouho snili a toužili.A
znovu se tu projevuje Boží odpuštění a láska, která má sice v ruce prut a nestrpí neposlušnost,
ale zároveň je připravena dále a znovu vést svůj lid k tomu, co bylo slíbeno již praotcům –
sice tak nastává další, čtyřicetileté putování pouští, kdy celá jedna generace musí postupně
zahynout za svojí vzpouru a neposlušnost vůči Hospodinu, ale zároveň je veškerá naděje
upnuta k přípravě na konečné vkročení do země oplývající mlékem a medem.Je to i čas
nového vůdce – Jozue jako Mojžíšův nástupce pokračuje v dobývání země a tak i konečného
naplnění zaslíbení - překračuje a dobývá západní část Kenaanu.Země je nakonec rozdělena a
stává se trvalým dědictvím celého izraelského národa.
Výše velmi zevrubně nastíněná nejdůležitější etapa židovských dějin starověku
vychází z biblických písem.Nyní však stojíme před otazníkem, zda-li toto vyprávění odpovídá
skutečným událostem, konkrétně se jedná o celé putování a pobyt na poušti včetně dobývání
Kenaanu.
Existovala skutečně všechna místa popisovaná jako zastávky při putování ?Jakou
trasou se Izraelité skutečně ubírali ?Kde se nachází hora Sínaj, na kterou mohl vstoupit jen
Mojžíš a kde obdržel od Hospodina desatero ?Bylo dobývání Kenaanu skutečně takové, jak o
něm čteme v knize Jozue ?Na tyto a další podobné otázky se pokusí tato má práce odpovědět.

20
21

JOHNSON, tamtéž, s.49-50.
Nu 33,1-49.
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K tomu nám pomůžou nejen výsledky nejnovějších archeologických výzkumů a
vykopávek, ale též zaměření se na otázku, v jaké době a za jakých okolností byly knihy
pojednávající o době exodu sepsány - tj. ,,Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium a
Jozue."22
Při dotazování se na historicitu událostí jsou samozřejmě důležitým prvkem též
mimobiblické zdroje, především pak z Egypta, ,,jenže, oficiální egyptské záznamy neposkytují
žádný zřetelný důkaz o hebrejském ujařmění v Egyptě.Jediná zaznamenaná událost, která by
tak mohla být možným zdrojem biblického exodu je vyhnání Hyksósů z Nilské delty na konci
střední doby bronzové.Bohužel, pojem Izraelita, popř. izraelitský není v egyptských
záznamech pro tuto skupinu vůbec použit a navíc, tato událost se odehrála mnohem dříve než
aby odpovídala historickému časovému harmonogramu Bible.Dalším problémem události
exodu jsou klíčové archeologické lokality v Izraeli, které jsou uvedené v biblické knize Jozue
jakožto cílová místa jeho armády při vstupu do jižní Levanty – ani ony neposkytují doklady o
Izraelském dobytí.Kupříkladu Jericho pravděpodobně ani nemělo žádné hradby, které by se
mohly zřítit tak, jak je to popsáno v Bibli.Není však pochyb o tom, že Bible zachovává část
toho, co bylo ve skutečnosti velmi složitým příběhem.”23
Na základě toho bychom mohli dospět k názoru, že pátrání po historických
skutečnostech nás nikam nezavede.,,Biblická vyprávění si protiřečí a mimobiblické prameny a
stopy se dají jen stěží vypátrat.Historický Mojžíš se rozplynul do nicoty a událost vyjití se
nedá z vyprávění zrekonstruovat.“24
K vyjasnění nastíněné problematiky a dalších kritických bodů exodu a dobytí země
využívá tato diplomová práce metodiku historicko-kritického bádání, jmenovitě výsledky
archeologie a historiografie. Ve druhé, narativní části je zaměřena pozornost především na
práci s ,,biblickými texty“25 a jejich teologickou reflexí.
22

Pentateuch je označení pro pět knih Mojžíšových; jelikož kniha Jozue svým obsahem navazuje na předchozí
události, je často přidávána k Pentateuchu, který tím pádem získává nový název, tzv. Hexateuch.
23
,,However, Egyptian official records provide no clear evidence of a Hebrew enslavement in Egypt.The only
recorded event which seems to be a possible source for the biblical exodus is the expulsion of the Hyksos from
the Nile Delta at the end of the Middle Bronze Age.Unfortunately, the term “Israelite“ for this group is never
used in Egyptian records and the event occurred too early to neatly fit into the historical scheme of the Bible.A
second problem with the literal exodus account is that the key archaelogical sites in Israel that are listed in the
biblical book of Joshua as targets of Joshua and his armies upon entering the southern Levant do not always
support a conquest by the Israelites.At Jericho, for example, there would have been no walls at the site to come
tumbling down as described in the Bible.The Bible no doubt preserves part of what was in fact a very complex
story". In: GABRIELLE VERA NOVACEK a FEATURING OBJECTS FROM THE HAAS AND
SCHWARTZ MEGIDDO GALLERY. Ancient Israel: highlights from the collections of the Oriental Institute,
University of Chicago. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2011, s.66.Dostupné online
na http://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oimp31.pdf [cit. 2016-01-01]
24

,,Die biblischen Erzahlungen sind in sich widerspruchlich und ausserbiblische Quellen und Spuren haben sich
kaum finden lassen.Der historische Mose ist in nichts zerfallen und ein Auszugsgeschehen lasst sich aus den
Erzahlungen nicht rekonstruieren“. In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H.
Beck, 2015, s.54.
25

Český ekumenický překlad; Biblia Hebraica Stuttgartensia.
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I. Historicko-kritická část
I.1 Kdy a kdo napsal Pentateuch neboli pět knih Mojžíšových
Čtenář by mohl nabýt při čtení ( a to zvláště knihy Deuteronomium ) pocit, že autorem
všech pěti knih Tóry je Mojžíš.,,Protože se už ve Starém zákoně hovoří o Mojžíšově Tóře (
1Kr 2,3; Mal 3,22 aj. ) a dokonce o knize Mojžíšovy Tóry ( Joz 8,31; 2Kr 14,6; Neh 8,1 aj. ),
bylo nasnadě pokládat Mojžíše za autora celého Pentateuchu, na který se dříve rozšířil
význam pojmu Tóra.Předpokládají to i řecky píšící židovští autoři Filón a Josephus Flavius v
1. stol. př. Kr. a babylónský Talmúd stejně jako Nový zákon ( Mt 19,7n; Mk 12,26; Sk 15,21
aj. )."26
,,Avšak s rozbřeskem moderní doby v 17. století badatelé, kteří se věnovali
podrobnému literárnímu a jazykovému rozboru Bible, zjistili, že to není tak jednoduché.Když
se na text Písma svatého uplatnila moc logiky a rozumu, vyvolalo to některé velmi
znepokojivé otázky o historické spolehlivosti Bible."27 Když se pozorně podíváme do již
zmíněné knihy Deuteronomium, zjistíme, že se snaží např. podat okolnosti a dobu Mojžíšova
úmrtí včetně doby smutku Izraelitů hned poté ( viz. Dt 34,1-12 ).
Podobně jsou na tom i události v dalších knihách ( zvláště v knize Jozue, která velmi
úzce souvisí s Pentateuchem a často je k němu přiřazována, neboť v ní dochází k naplnění
Božích slibů, o kterých čteme právě v Tóře ), ve kterých se nachází slovo ,,dodnes“ ( např.
Joz 4,9 ).
,,Tyto faktory vedly některé badatele 17. století k přesvědčení, že přinejmenším
prvních pět knih Bible upravili, rozšířili a přizdobili pozdější anonymní redaktoři a
korektoři.Koncem 18. století a ještě více ve století 19. začala řada pozorných badatelů
pochybovat o tom, že by Mojžíš měl na sepsání Bible jakýkoli podíl.Postupně došli k názoru,
že Bible je výhradně dílem pozdějších autorů.Tito badatelé poukazovali na rozdílné verze
stejného příběhu v rámci knih Pentateuchu, a přišli s názorem, že biblický text je výsledkem
několika rozeznatelných rukopisů."28
Asi nejnápadnějším rozdílem je užívání rozdílných oslovení pro Boha Hospodina –
jedna skupina užívala tetragram jména Jahwe ( čili tetragram ,,JHWH"29 ), zatímco druhá
skupina byla charakteristická užívaným slovem Elohím, popř. ,,El."30 Tyto rozdíly tak daly

26

RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.211.
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.21.
28
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.22.
29
Poznámka k tetragramu JHWH; jedná se o označení Hospodinova jména, vyskytující se v Tenaku nejhojněji přibližně 6800krát.Důvod vzniku tohoto tetragramu je celkem prostý – nemožností vyslovit takové jméno se
mělo zamezit magickému zneužívání Hospodinova jména, resp. aby člověk nemohl mít Boha ,,vždy po ruce“.
27
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vzniknout teorii o různých vrstvách, resp. ,,literárních pramenech Tóry."31 Jak bude ještě
řečeno, tyto prameny byly sepsány v jiných dobách, na jiných místech a získaly rozdílná
označení: Jahvista ( J ) a Elohista ( E ).
,,Odlišná zeměpisná terminologie, náboženské symboly a různé role, které jednotlivé
kmeny v těchto dvou pramenech hrály, vedly vědce k přesvědčení, že text J byl napsán v
Jeruzalémě a představoval pohled spojeného království nebo království judského
pravděpodobně v době krále Šalomouna ( asi 970 až 930 př. n. l. ) nebo brzy poté.Podobně se
zdá, že text E byl napsán na severu, představoval pohled izraelského království a byl sestaven
během období nezávislosti tohoto království ( asi 930-720 př. n. l. )."32
Co se týká knihy Deuteronomium jakožto jakéhosi souhrnu zákona, ta byla
samostatným a nezávislým pramenem a v teorii pramenů je tak dnes označena písmenem D.
Nesmíme však opomenout části, které jsou v Pentateuchu celkem bohatě zastoupené a
ty se týkají především nejrůznějších obřadů, obětních zákonů a vůbec kultu jako takového.Ty
jsou nyní považovány také za původně samostatný pramen, který ,,je považován za nejmladší
literární pramen"33 a dnes je označován jako pramen P neboli Kněžský kodex ( podle
německého Priesterkodex ).
Když tyto poznatky shrneme, můžeme s jistotou říci, že knihy Genesis až Numeri
vznikly spojením pramenů J, E a P. ,,Pátá kniha, Deuteronomium, je však naprosto jiný
případ.Má odlišnou terminologii, kterou s žádným jiným pramenem nesdílí.Nekompromisně
odsuzuje uctívání jiných bohů, představuje nový pohled na Boha jako zcela transcendentního
a kategoricky zakazuje přinášet Bohu Izraele oběť na jiném místě než v jeruzalémském
Chrámu."34
Nicméně lze s jistou určitostí říci, že se jedná o tutéž knihu, která byla nalezena při
renovaci Chrámu za krále Jóšijáše ( ,,rok 622 př.n.l.; podle toho, co se vypráví v 2. Královské
22,8-23,24, tento dokument podnítil nebývale přísnou náboženskou reformu za výše
uvedeného krále."35 ) V souvislosti s knihou Deuteronomium je zapotřebí ještě zmínit, že v
reformním opatření tohoto krále byl též znatelný vliv i tzv. Deuteronomistického kodexu (
,,reformní opatření tohoto judského krále vykazují nápadnou spojitost s požadavky
Deuteronomistického kodexu.“36 Pokud bychom tuto informaci brali jako doložený fakt a
Jóšijášova reforma by původně opravdu vycházela z tohoto kodexu, pak by se jednalo o
nejstarší část páté knihy Mojžíšovy.
30

Poznámka ke jménu Elohím; El je označení pro Boha, který prokázal v Egyptě deset demonstračních činů (
tzv. deset egyptských ran ) a vyvedl Izraelity z Egypta; koncovka ,,im“ má představovat jinakost, odlišnost, než
jakou si člověk vůbec dokáže představit.
31
MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií ve
spolupráci s NO CČSH v Praze 1-Staré Město, 2011, s.25.
32
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.22.
33
MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií ve
spolupráci s NO CČSH v Praze 1-Staré Město, 2011, s.26.
34
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.23.
35
FINKELSTEIN, tamtéž.
36
BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.12.
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Pak se ale naskýtá další otázka, a to zda podkladem k reformě bylo Deuteronomium
už ve své nynější podobě, anebo zda existovalo v nějakém starším vydání, jakési
,,Pradeuteronomium – a odtud pak zase vyplývá otázka, jaká byla podoba tohoto
Pradeuteronomia, a otázka jeho vztahu k domnělým literárním vrstvám v
Deuteronomiu.Diskuse není uzavřena a mimoto se v poslední době objevilo tvrzení, že ve 2Kr
23 se původně vůbec nemluvilo o nějaké celkové kultické reformě a že především centralizace
kultu sem byla zanesena teprve pozdější deuteronomistickou redakcí. 2Kr 22n by pak nemohly
být argumentem pro stáří Deuteronomia.Držíme-li se souvislosti mezi Deuteronomiem a
jóšijášskou reformou, zůstává otevřená otázka, zda bylo sepsáno záměrně za tímto účelem,
anebo zda existovalo již delší dobu a až nyní se uplatnilo.Ale tuto otázku můžeme sotva
zodpovědět, protože nám pro to scházejí jakékoli doklady.Není jasné ani z jakých kruhů autor
( nebo autoři ) pocházel(i).Často se uvažovalo o levitských kruzích, a sice o judských nebo o
severizraelských.Tezi o původu ze severního království uplatňoval především Alt.Jistou roli
přitom hraje i spřízněnost mezi Ozeášem a Deuteronomiem.Konečně Weinfeld hledá autory
mezi písaři na jeruzalémském dvoře."37
Protože součástí této práce je také i kniha Jozue, je třeba zmínit vztah mezi ní a právě
knihou Deuteronomium.Nejen, že kniha Jozue ( jak již bylo zmíněno ) na Pentateuch
navazuje, ale je především po teologické stránce úzce spjata právě s poslední, pátou knihou
Mojžíšovou – a proto je zařazena mezi tzv. deuteronomistické dějiny - tzn. kniha Jozue
pokračuje ve sledování událostí ohledně příprav na dobytí země a její následné obsazení a
rozdělení mezi jednotlivé izraelské kmeny, ale především též rozvíjí a realizuje to, co je v
knize Deuteronomium psáno např. o svaté válce, o Jozuovi jakožto Mojžíšovu nástupci a
dalších různých prvcích.
Kdy však vznikla kniha Jozue? Na tuto otázku zatím neexistuje jednoznačná odpověď;
jedna skupina vědců tvrdí, že ,,vznikla během zajetí a byla tak vlastně výsledkem snažení
uchovat historii, kulturu a vůbec identitu přemoženého národa poté, co byl Jeruzalém
naprosto zničen.Jiní se naopak domnívají, že ve své podstatě deuteronomistické dějiny vznikly
již za krále Jóšijáše, aby sloužily jeho náboženské ideologii a územním nárokům, a že byly
dokončeny a upraveny o několik desítek let později v zajetí.“38
Nejnovější archeologické výzkumy však dataci poněkud pozměnily a tak lze dnes s
jistotou říci, že ,,historické jádro Pentateuchu a deuteronomistických dějin z velké části
vzniklo v 7. století př. n. l."39
Z toho, co bylo výše nastíněno není možné si nepoložit otázku, zda-li je tedy ( pro
téma této práce ) to, co je psáno v knihách Exodus až Deuteronomium včetně knihy Jozue
skutečností nebo zda se jedná o pouhý výmysl a fikci.Dá se říci, že panují dva názory, resp.

37

RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.202203.
38
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.24.
39
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.24.
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dva tábory, jejichž názory se značně rozcházejí – jedni tvrdí, že látka v nich obsažená je
natolik pozdním dílem, než aby byla po historické stránce vůbec spolehlivá.
Naopak druzí, a to především díky moderní archeologii40, jejich názor vyvrací.
,,Desetiletí systematických archeologických výzkumů a odborných výkladů přesvědčily mnohé,
že hlavní linie biblického příběhu starověkého Izraele byly v zásadě důvěryhodné.Ačkoli
písemná podoba biblického textu vznikla dlouhou dobu po popisovaných událostech,
pravděpodobně vycházela ze značného množství pečlivě uchovávaných vzpomínek.Tento závěr
se opírá o nové archeologické a historické poznatky."41
V závislosti na zjištěných faktech lze uspokojivě říci, že Bible co do historičnosti
zcela určitě není pouhou fikcí, přesto však na základě archeologických nálezů nejsou všechny
události v Písmu popsané zcela přesné.Též je zajímavé podívat se na stručný vývoj
archeologie před její moderní podobou – zpočátku archeologové podřizovali své výzkumy
biblickému vyprávění.Teprve až ,,později"42 používali výsledků své práce k tomu, aby zcela
nezávisle rekonstruovali historii v dané oblasti.To pak později vedlo k některým
zpochybněním určitých časových událostí popsaných v Písmu a zároveň poskytlo nový
pohled na dějiny Izraele; to se týká např. i teorií o tom, jak mohlo skutečně dojít k ,,dobytí“
Kenaanu, které je popisováno v knize Jozue.

I.2 Problém s lokalizací míst
Jedním z hlavních potíží a problémů byla a je lokalizace biblických míst.Naštěstí byla
taková místa, s jejichž určením polohy nebyl problém, např. Jeruzalém, Chebron a mnohá
další.Jenže pak jsou v Písmu i taková místa, která jsou buď neznámá nebo jsou určitelná jen
se značnými pochybnostmi a obtížemi. ,,Průkopníkem byl americký kongrecionalistický
duchovní Edward Robinson, který v letech 1938 a 1852 podnikl dvě dlouhé výzkumné cesty
osmanskou Palestinou; na těchto cestách se snažil nalézt místa, o kterých se zmiňovala Bible,
a tak vyvrátit teorie těch, kteří Bibli kritizovali pro její historickou nespolehlivost."43 Jeho
práce měla zásadní význam v tom, že ,,se soustředil na skupinu arabských obyvatel Palestiny
a na základě ověřování místních jmen a zachovaných zřícenin byl schopen regulérně
identifikovat stovky zapomenutých biblických míst."44
Problém byl ovšem tam, kde dnešní jména neměla vůbec žádnou souvislost se jmény
zmíněnými v Tenaku.Tam se musela uplatnit jiná kritéria – např. ,,velikost a typ časově

40

Průkopníkem této moderní archeologie, přesněji řečeno biblické archeologie byl na začátku 20. století
americký vědec William F. Albright.
41
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.25.
42
Většinou se uvádí doba zhruba po začátku druhé poloviny 20. století.
43
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.25.
44
,,He went straight to the Arab inhabitants of Palestine, noting the names of places and ruins preserved by
them, and was thus able to identify correctly hundreds of forgotten biblical locations." In: SKOLNIK, Fred (ed.)
a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in
association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.355.
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zařaditelné keramiky.Tímto způsobem se do mapy země z biblické doby postupně zakreslily
také Megido, Chasór, Lakíš a mnoho dalších biblických míst."45

I.3 Exodus a putující Izraelité ( pohled archeologie )
,,Pokud by putování po Sínajském poloostrově trvalo skutečně jednu celou generaci (
tak, jak je psáno v Písmu ), muselo by rozhodně zanechat nějaké archeologické stopy.Kromě
egyptských pevností podél severního pobřeží se ovšem žádné tábořiště nebo známky osídlení z
doby Ramesse II. a jeho přímých následovníků na Sinajském poloostrově nenalezly.A není to
proto, že by se o to Archeologové nepokoušeli.Opakované archeologické výzkumy ve všech
částech poloostrova, včetně hornaté oblasti v tradičním místě ,,hory Sínaj“46 poblíž kláštera
sv. Kateřiny nepřinesly žádné výsledky.Nenašel se ani jeden střep, stavba, dům či stopa po
starověkém tábořišti."47
A i kdyby nešlo opravdu o oněch 600 000 Izraelců, jak udává text, ale o mnohem
menší počet, moderní archeologie by i tak odhalila sebemenší pozůstatky po kočovných
pastevcích.,,Ze 13.-12. století př. n. l., nám známého časového rámce exodu, se žádné
podobné nálezy nevyskytují."48
Bez pochybností je však možné říci, že výše uvedený počet nemohl odrážet skutečnost
putujícího národa; pokud bychom totiž vzali v úvahu sčítání lidu uvedené v Nu 1, které dává
celkový počet 603 550 nebo snad tvrzení, že oněch 600 000 byli muži schopní boje, pak by
celková populace musela činit přibližně ,,2,5 – 3 miliony.“49 Je jednoduše vyloučeno, že by
takové množství lidí mohla poušť uživit.
Na základě těchto uvedených faktů by se dalo usoudit, že exodus se v té době, o které
píše Tóra, stejně tak způsob, kterým měl proběhnout, vlastně neudál.A ani seznam izraelských
stanovišť tak podrobně sepsaný, jako je v Nu 33, archeologii nepomohl.
,,Třicet osm z celkových čtyřiceti let tábořil Izrael v oblasti Kádeš-Barnea ( pozn.:
archeologie ji ztotožnila s velkou a vodnatou oázou Ein el-Qudeirat na východě Sinajského
poloostrova, na hranici mezi moderním Izraelem a Egyptem ).Uprostřed této oázy leží malý
,,tel"50 s pozůstatky pevnosti z mladší doby železné.Opakované vykopávky a průzkumy v celé
oblasti však neposkytly ani nejmenší důkaz, který by svědčil o osídlení v mladší době
bronzové.Nenašel se ani jeden střep, který by po sobě zanechala skupina uprchlíků."51
Podobná situace je i u místa v Písmu nazvaného Esjón-Geber ( Nu 33,35 ): ,,v roce
1934 F. Frank objevil místo zvané Tell al-Khalayfa, nízký násep přibližně necelý kilometr
45

FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.25.
46
Viz. příloha A.
47
FINKELSTEIN, tamtéž, s.66.
48
DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.33.
49
DEVER, tamtéž, s.32.
50
,,Tel je označení pro starověké pahorky a ztracená města." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas
: putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.35.
51
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.67.
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severně od pobřeží Elatského zálivu, mezi dnešním Eilatem a Akabou, a ztotožnil jej s EsjónGeberem."52 I zde došlo k objevům, ale ty se týkají již zmíněné mladší doby železné, nikoli
mladší doby bronzové.
Na situaci zeměpisných míst a konkrétní doby je však možné pohledět i z jiné strany, a
to konkrétně z jiných osídlení a jiných národů: vezměme např. vyprávění v Nu 21,1-3;
aradský král, který sídlil v Negevu napadl Izrael.,,Téměř dvacet let intenzivního
archeologického výzkumu na nalezišti Tel Arad na východ od Beer Šeby odkrylo pozůstatky
velkého města ze starší doby bronzové o rozloze asi deseti hektarů a pevnost z doby
železné.Nenašly se zde však žádné pozůstatky z mladší doby bronzové.V té době bylo místo
očividně opuštěné.Totéž platí pro celé údolí Beer Šeby.Arad v mladší době bronzové
neexistoval."53
Nebo události zmíněné v Nu 21,21-35.Zde šlo naopak o město Chešbón, které bylo
pod držením emorejského krále Síchona; nicméně zprávu o destrukci sídla tohoto krále je
velmi problematické spojit s archeologickými důkazy.,,Biblický Chešbón musel nepochybně
ležet dvacet kilometrů jiho-západně od Amánu, tam co dnešní Tel Hesban ( Chesbán ) se
stejným arabským jménem.Tato lokalita byla zkoumána v letech 1968-1976"54 a výsledky
byly zcela neuvěřitelné: místo bylo založeno až v době železné II, tzn. dlouho po jakémkoli
předpokládaném dobytí.
Dalším takovým příkladem, který mluví v neprospěch mladší doby bronzové jsou
příběhy o obsazování oblasti Zajordání.Podle Písma musel čelit Izrael mnohému odporu,
konkrétně Moábcům, Edómcům a Amónovcům. ,,My však víme, že zajordánská rovina byla v
mladší době bronzové velmi řídce osídlena.V podstatě na většině území této oblasti nebylo
trvale usazené obyvatelstvo."55 To znamená, že se s nimi Izrael ani nemohl potkat.
Z toho, co bylo uvedeno je možné říci, že místa a stanoviště, která zmiňuje příběh o
vyjití a putování pouští, byla sice skutečná, na druhou stranu byla zřejmě obydlená buď v
mnohem dřívějších nebo naopak mnohem ,,pozdějších obdobích."56
Tato komplikovaná situace tudíž není způsobena tím, že by událost exodu nebyla
pravdivá, ale že se do tohoto jedinečného příběhu s největší pravděpodobností dostalo velké
množství zeměpisných i historických prvků z nejrůznějších období.

52

,,In 1934 F. Frank discovered Tell al-Khalayfa, a low mound approximately 0,6 km north of the shores of the
Gulf of Elath, between modern Eilat and Akaba, and he identified it with Ezion-Geber." In: SKOLNIK, Fred
(ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in
association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.651.
53
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.68.
54
DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.43.
55
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.68.
56
V mnohem pozdějších obdobích znamená, že tato místa byla osídlena již po prvním sepsání biblických
událostí; kdo se však snaží dokázat, že k vyjití z Egypta a putování pouští došlo v konkrétní době se potáže s
neúspěchem – jak je již z výše uvedeného zřejmé.Tato místa byla de facto neobydlená právě v tu dobu, kdy k
těmto událostem mělo údajně dojít.
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I.4 Skok do 7. století př. n. l.
Celý příběh exodu, putování a vlastně i vydání zákona na Sínaji není však produktem
pouze jednoho jediného období; objevují se zde totiž rozmanité prvky.
Mezi tyto různorodé prvky patří kupříkladu skutečnost, že ,,ve starověku do Egypta
opakovaně přicházely vlny přistěhovalců; dále událost hyksóské nadvlády v Deltě ve střední
době bronzové.Určité paralely se nabízejí rovněž mezi příběhem Exodu a některými prvky
Ramessova období nebo též fakt, že mnoho místních jmen v knize Exodus, jako například
Rudé moře ( hebrejsky Jam suf ), řeka Šichor ve východní Deltě ( Joz 13,3 ) a izraelská
zastávka v Pí-chírot jsou egyptského původu."57 Stranou nesmí zůstat ani ,,první dochovaná
zmínka o Izraeli."58
Přesto nemáme z těchto biblických příběhů žádné konkrétní informace o daném
období egyptské historie; stejně tak není ani sám egyptský faraon exodu zmíněn jménem (
když pomineme pozdější biblické zprávy, které zmiňují např. faraony Šíšaka nebo Néka, kteří
se však vztahují ke zcela jiným událostem ).,,Někteří vědci si místní jméno Raamses ( Exodus
1,11; 12,37 ) spojili se jménem egyptského faraona Ramesse, a z toho si vyvodili, že egyptský
panovník popisovaný v knize Exodus je Ramesse II."59 Jiné znaky naopak dávají tušit znalost
situace v 7. století př. n. l.; stejně tak je třeba vzít v potaz, že kromě malé zmínky o tom, že se
Izraelité obávali jít pobřežní cestou se jinak o egyptských pevnostech na severu Sinajského
poloostrova nebo o jejich opevněních v Kenaanu nepíše."60 Je tedy možné, že by Bible
skutečně odrážela až pozdější znalost situace v době železné?
A zde se dostáváme k jádru problému, který výborně popisuje egyptolog ,,Donald
Redford"61 - na základě své mnohaleté práce došel k výsledku, že ,,mnohé principy"62 z
příběhu Izraelského vyvedení z Egypta lze uspokojivě vysvětlit na pozadí ,,7.století př. n.
l."63, což byla poslední doba relativně prosperujícího Judského království.Obdobím
obnoveného prospěchu a zdaru se však těšil i Egypt, a to za vlády ,,26. dynastie ( 664-525 př.
n. l. ), zvláště za faraonů Psammtéka I. a Néka."64 Jak je dobře známo, bývalo běžným
zvykem vládců napodobovat své slavné, resp. slavnější předchůdce – a ani u těchto dvou
faraonů tomu nebylo jinak; jejich snahy o prosperitu a obnovu původní slávy říše vedly k
velkolepým stavbám.,,Psammték založil své hlavní město v Sajích v západní Deltě ( z toho
pochází jméno Sajové jako druhé možné jméno pro 26. dynastii ).Néko se ve východní Deltě
zabýval ještě ambicióznější veřejnou stavbou.Chtěl prokopat kanál Suezskou šíjí, aby se tak
57

FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.69.
58
jedná se o tzv. Merneptahovu ( jinak též Merenptahovu ) stélu; ta však pojednává o Izraeli nikoli v Egyptě, ale
v Kenaanu.
59
DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.23.
60
Což je velmi zvláštní, neboť již ve 14. století př. n. l. byl Kenaan pod správou a dohledem Egyptské říše; navíc
je velmi nepravděpodobné, že by Ramesse II přibližně o 100 let později se svým dohledem nad touto zemí
povolil.
61
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.69.
62
Tím jsou zde myšleny především zeměpisné prvky.
63
To znamená přibližně až 600 let poté, kdy mělo k exodu údajně dojít.
64
SILIOTTI, Alberto. Egypt: chrámy, bohové a lidé. 2. vyd. Praha: Rebo Productions, 1995, s.59.
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nejvýchodnějším přítokem Nilu propojilo Středozemní moře s Rudým."65 Archeologické
výzkumy tyto velké projekty sajské dynastie ostatně potvrdily vědeckými důkazy a navíc také
prokázaly místní existenci značného množství ,,cizích přistěhovalců"66.
,,A veřejné stavby zahájené v tomto období odpovídají detailům příběhu v knize
Exodus.Ačkoli existuje text z 2. poloviny 13. století př. n. l., který se zmiňuje o místě jménem
Pitom, slavnější a významnější město Pitom bylo postaveno ve druhé polovině 7. století př. n.
l.Archeologové ztotožnili pozdější Pitom s nalezištěm Tel Maskhuta.Z výkopů vyplynulo, že až
na krátké osídlení ve střední době bronzové, kdy zde vzniklo významné město, toto místo
nebylo až do doby 26. dynastie osídleno.Migdól ( o němž se zmiňuje Exodus 14,2 ) je běžný
název pro pevnost v období nové říše, ovšem konkrétní a velmi důležitý Migdól byl ve
východní Deltě známý v 7. století př. n. l.Jistě není náhoda, že když prorok Jeremjáš, který žil
v 2. polovině 7. a 1. polovině 6. století př. n. l., mluví o Judejcích, kteří žili v Deltě, konkrétně
zmiňuje Migdól ( Jeremjáš 44,1; 46,14 ).Jméno Gošen ( oblast ve východní Deltě, kde se
Izraelci usadili, viz Genesis 45,10 ) pak není egyptského původu, nýbrž semitského.Počátkem
7. století př. n. l. se kédarští Arabové rozšířili až na okraj osídlených zemí Levanty a v 6.
století se dostaly až do Delty.Později v 5. století se stali v Deltě převládajícím etnikem.Podle
Redforda je jméno Gošen odvozeno ze jména Gešem, což bylo dynastické jméno v kédarské
královské rodině."67
A ke stejným výsledkům se dopátráme i v případě studia egyptských jmen, které se
ukazují např. v Josefově příběhu - ,,Safenat Paneach, Potífar, Potífera či Asenat."68 Stejné,
popř. větší oblíbenosti se však tato jména těší právě v již zmíněném 7. století př. n. l.
Nesmíme však opomenout ani takový detail jako je egyptský strach před vpádem z
východu, který je v Bibli zastoupen Josefovými bratry, kteří přišli z Kenaanu; stačí si
vzpomenout na text v knize Genesis.Konkrétně se jedná o následující část: ,,Jste vyzvědači!
Přišli jste obhlédnout nechráněná místa země !"69 Též jsou v knize Exodus naznačeny
faraonovy obavy z toho, že by odcházející Izraelci mohli spolupracovat s egyptským
nepřítelem; tyto obavy by ovšem dávaly smysl teprve po slavné a mocné době Ramesseho
vlády, zvláště pak v 7. a 6. století př. n. l., kdy byl Egypt především oslaben ,,Asýrií a
Persií."70
Posledním důležitým bodem jsou jména míst, která se v příběhu Exodu objevují – jak
bude popsáno ještě později, některá místa byla obydlena výhradně až v době 7. století př. n. l.;
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jako příklad zde uvedu např. místo zvané Kádeš-barnea, kde měli Izraelité strávit 38 let ( Nu
13; 14; 20 ).,,Archeologové zjistili, že se tam nalézala pouze malá pevnost o několika
stavebních fázích, datovatelných do 10.-7. století př. n.l."71 ; navíc se stále vede vědecká
debata o tom, koho je možné označit za stavitele této ,,pevnosti."72 V každém případě se
nenašly žádné archeologické stopy ze 13., popř. 12. století.
V 7. století př. n. l. též vzkvétalo i přístavní město Esjón Geber či zajordánská
království, která byla v tomto období nejen obydlená, ale též velmi dobře známá.
Asi nejzajímavějším případem je království Edómu a událost popsaná v Nu 20,1421.Mojžíš vysílá posly k tamějšímu králi, aby jej požádali o svolení projít přes jeho
území.Výsledek byl negativní a tak museli Izraelci edómskou zemi obejít; podle Bible tudíž
Edómské království tehdy existovalo.Ovšem ,,archeologické výzkumy naznačují, že v Edómu
můžeme hovořit o státu až pod asyrským patronátem v 7. století př. n. l.Před tímto obdobím to
bylo řídce osídlené hraniční území, kde žili hlavně kočovní pastevci.Neméně důležité je, že v
6. století př. n. l. zničili Edóm Babylóňané a lidé se zde začali usazovat teprve v helénském
období."73
Z těchto výše uvedených zpráv lze vynést závěr, že vyprávění o událostech
Izraelského vyjití z Egypta dostalo svojí podobu až za vlády 26. dynastie, tzn. ve 2. polovině
7. a 1. polovině 6. století př. n. l."74 Znamená to, že autoři těchto biblických příběhů zahrnuli
do textu značnou řadu tehdejších detailů; pravděpodobně i pro větší účinek na čtenáře jejich
doby.Dalo by se téměř říci, že se jedná o velkolepé dílo, ve kterém došlo ke spojení známých
krajin a památek na jedné straně, a méně formalizovaných legend o vyjití z Egypta na straně
druhé.
Nyní se však nabízí otázka, jak je to s historicitou těchto příběhů, popř. zda-li základní
příběhy, tzn. původní dílo o vyjití z Egypta, spatřili světlo světa skutečně až v 7. století př. n.
l.

I.5 Král Jóšijáš
Vyprávění o vysvobození z Egypta skutečně nevzniklo jako původní dílo doby 7.
století př. n. l.Jinými slovy hlavní rámec, stěžejní linie byly známé již dlouho předtím.Ostatně
nesmíme opomenout ani určité narážky na exodus a samotné putování již u proroků, např.
,,Ámose"75 ( 2,10; 3,1; 9,7 ) a ,,Ozeáše"76 ( 11,1; 13,4 ), tzn. přibližně o sto let dříve.Z toho lze
vyvodit, že všechny obsahovaly nějakou vzpomínku na velkou, kdysi proběhlou událost v
dějinách, která se týkala vysvobození z Egypta.Jaká to ale byla vlastně vzpomínka?
71
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Odpověď na tuto otázku se pokouší dát již zmíněný egyptolog Donald Redford; ,,tvrdí,
že velké události obsazení Egypta Hyksósy a jejich násilné vyhnání z Delty nepřestávali po
staletí v lidské paměti rezonovat, až se staly ústřední, sdílenou vzpomínkou Kenaanců.Tyto
příběhy o tom, jak se kenaanští přistěhovalci usídlili v Egyptě, postupně získali v Deltě
rozhodující vliv a pak byli přinuceni vrátit se do vlasti, pravděpodobně sloužily jako výraz
solidarity a odporu v době, kdy egyptská nadvláda nad Kenaanem v mladší době bronzové
stále vzrůstala."77 Dá se tedy říci, že exodus jakožto obraz svobody se stal významným
prvkem pro určitou skupinu lidí.Zároveň je jakýmsi apelem ke sjednocení národa, zvláště pak
v době neustálých hrozeb ze strany mocných říší.
Z těchto faktů se však zároveň artikuluje otázka, zda-li mohlo vyprávění popsané v
Bibli vzniknout jako určité rozšíření a další rozpracování ne příliš zřetelných vzpomínek
Kenaanců, přistěhovaných do Egypta ve 2. tisíciletí př. n. l. a poté vyhnaných.Z toho, co dnes
víme je možné říci, že příběhy exodu čerpají svojí inspiraci z poměrně dávných příběhů a
událostí, stejně tak jako z místopisných i politických faktů již zmíněného 7. století př. n. l.
Co o 7. století př. n. l. víme, resp. jaká byla politická situace v Egyptě a
Judsku?.,,Psamtek I. ( 26. dynastie ) porazil Asyřany kolem roku 653 př. Kr. a podrobil si
malé nezávislé státy, čímž opět obnovil egyptskou jednotu."78 V této situaci zhroucení se
Asyrské říše a znovunastolení egyptské nadvlády byla pochopitelně vystřídána i nadvláda nad
takovými oblastmi jako Pelištea nebo území bývalého Izraelského království; asyrské jho
bylo vystřídáno egyptským.A ve víru těchto politických změn vládl v Judsku mladý král
Jóšijáš.
Do charakteru právě takové doby zvratů se však nabízí otázka: ,,jak by mohla působit
na tehdejší Izraelce myšlenka, že Hospodin Bůh nakonec naplní všechny sliby dané jejich
praotcům, tzn. že budou žít jednotně ve své zemi?Je lehko představitelné, že taková myšlenka
musela velmi zapůsobit.Co tedy učinil král Jóšijáš? Pokusil se plně využít dané situace; pustil
se nejen do náboženské reformy, ale především ,,rozšířil také území i na část někdejšího
izraelského království."79 Z toho je možné silně pocítit Davidovskou dynastii, slavné
sjednocené království všech Izraelitů, uctívání jednoho jediného Boha v jednom chrámu a na
jediném místě, v Jeruzalémě.
Tato nová situace však tehdy znamenala dvě protichůdné skutečnosti: mocný Egypt s
26. dynastií, která chtěla se svou obnovenou mocí rozšířit svou říši, to je jedna strana mince,
jenže na opačné straně tu bylo Judsko s králem Jóšijášem, které chtělo znovu získat území
bývalého Izraelského království a stát se opět nezávislým státem; a právě v takové situaci boji
proti Egyptu musel být Izraelský národ posílen.
Z toho pak vyplývá, že zvláště sepsání příběhu o záchraně z Egypta mělo svůj jasný,
resp. politický cíl.Nastíněný boj mezi Egyptem a Izraelem, resp. Egyptem a Bohem, který
svůj lid zázračně zachránil, měl sloužit Jóšijášovým cílům a plánům.Takový příběh jim totiž
77
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velmi připomínal jejich vlastí situaci!To je třeba mít na paměti i při pokusu o historickou
rekonstrukci, resp. všímat si charakteru textů a záměru jejich výpovědí.Stěžejním bodem
celého exodu se proto stává záchrana Izraele, a to prostřednictvím od samotného Boha
vyslaného osvoboditele, Mojžíše.Jde tu o význam spásy čili záchrany; dějinné předpoklady
zde nehrají hlavní roli, což je třeba mít na zřeteli při snahách o vyvozování historických
závěrů.
Jenže vztah a postoj Judska k Egyptu ( alespoň v královském období ) nebyl tak zcela
jednotvárný.Spíše bychom měli říci, že se jednalo o směsici jednak obdivu, ale též i odporu.
,,Na jedné straně představoval Egypt vždy záštitu v případě hladomoru.Byl rovněž útočištěm
pro uprchlíky a počítalo se s ním jako s potencionálním spojencem proti napadení ze
severu.Zároveň však ve vztahu k tomuto velkému jižnímu sousedu panovala podezíravost a
nepřátelství.Egypt chtěl od nejstarších dob ovládat velmi důležitou pozemní cestu na sever,
která vedla přes území Izraele do Malé Asie a Mezopotámie."80
Pokud bychom měli shrnout veškeré poznatky, došli bychom k následujícímu závěru:
král Jóšijáš, který měl v plánu postavit se egyptskému faraonovi, nechal ze starodávných
příběhů vytvořit jednu velkou epickou skladbu, která podpořila jeho cíle.Nedá se tedy
jednoznačně říci, že by byl příběh izraelského exodu z Egypta historickou pravdou, ovšem ani
ne úplnou fikcí – jedná se zkrátka o příběh skládající se z pamětí, ale též i z naděje v době,
která byla ve víru velkých změn.
Nejlépe si lze tuto situaci představit následovně: představme si dva velmi blízké, co do
významu a smyslu totožné scénáře.První zrcadlí skutečný rozpor v 7. století př. n. l. mezi
Judskem a Egyptem, Jóšijášem a Nékem.A druhý scénář se pokouší tuto historickou dobu
reflektovat a ukazuje tak Mojžíše jako stojícího tváří v tvář faraonovi, který se zatvrzelým
srdcem odmítá Izraelce propustit z těžkého otroctví a sevření.Ve chvíli, kdy bychom se za
každou cenu snažili tento druhý scénář spojit s pevným datem, význam a smysl biblického
exodu by se okamžitě vytratil.Biblický exodus se tak stává jakýmsi vzorem pro národ, který
bojuje proti mocnosti, která se jej snaží ujařmit.

I.6 Dobytí Kenaanu
To, co Hospodin zamýšlel se svým Izraelským lidem již při svém svém slibu praotcům
bylo možné naplnit pouze v zaslíbené zemi, v Kenaanu.Kniha, která o tomto naplnění v jeho
konečné fázi informuje, nese jméno ,,Jozue."81 ,,Kniha Jozue předkládá zprávu o společném
úsilí jednotlivých izraelských kmenů pod vedením Jozua o obsazení země v souladu s předem
stanoveným plánem dobývání."82 Toto dobývání země však bylo vesměs v režii Boha
Hospodina, jak ostatně čteme v Písmu – díky tomu Izraelité postupně poráželi silné, resp.
silnější a mocné kenaanské krále a tak nakonec zabrali a zdědili jejich zemi.
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Není to tedy pouhý příběh o vítězství Božího lidu nad pohany, ale též vítězství Boha
nad pohanskými a dle textu bezmocnými božstvy.V textu je možné si všimnout opakujících se
prvků, jako např. obyvatelé těchto oblastí a měst ztrácí svůj veškerý majetek a nevyhnutelně
je čeká smrt.
Je to působivý válečný příběh, plný hrdinství a Boží péče, zároveň též i zrady a nic
nešetřící odplaty.Obsahuje někdy až na první pohled neskutečné příběhy jako například
velkolepý pád hradeb města Jericha či zastavení slunce u Gibeónu.Na druhou stranu ale
svému čtenáři poskytuje i určité informace o geografii Kenaanu včetně vysvětlení, jak každý
Izraelský kmen získal v Bohem zaslíbené zemi své vlastní území.
Stejně jako u příběhu o exodu si i zde musíme položit otázku, zda-li dobytí Kenaanu
popsané v Písmu odpovídá historické skutečnosti.Bohužel, v tomto případě jsou potíže ještě
obsáhlejší a nezaujatý čtenář by si mohl položit i následující otázky; je vůbec možné, aby se
Izraelité již sice jako semknutý národ, ale po bezmála čtyřiceti letech putování zmohli na
všechny ty útoky v knize popsané?Cožpak by mohla taková skupina čítající sice mladé muže,
ale též starce, ženy a děti úspěšně bojovat proti kenaanským pevnostem a porazit vycvičená
vojska?Opravdu došlo k záboru Kenaanu?Máme co dočinění s historií Izraele nebo s pouhým
mýtem?
Archeologie se pochopitelně zabývala městy, která jsou v textu zmíněna, díky čemuž
tak postupně došlo k určení např. Jericha, Gibeónu a mnohých dalších, ve kterých byly též
prováděny výzkumy.,,Přesto jsou důkazy svědčící pro dobytí Kenaanu Izraelci slabé – zde tak
mohou pomoci archeologické důkazy rozlišit historické události od mocných obrazů stále
působivého biblického příběhu."83
Kniha Jozue svým záborem zaslíbené země navazuje na předchozí knihy Pentateuchu;
mimochodem již z Deuteronomia se dozvídáme, že ,,sám Mojžíš – stejně jako celá generace
pamatující život v Egyptě – se již nedožil vstupu do Kenaanu."84 Z toho, co dále z textu víme,
že před svým úmrtím kladl velký důraz na poslušnost Hospodinových přikázání, která budou
zárukou k dobytí země.Po skoro čtyřiceti letech putování stáli Izraelité v čele s Jozuem na
břehu řeky Jordán a měli před sebou mimo jiné i za úkol očistit zemi od všech stop a zbytků
modlářství.,,Jozue tak postupně vedl izraelský lid od jednoho vítězství ke druhému."85 Jeho
velkými bojovými úspěchy byla města jako například Jericho či Aj.
Dobývání je nakonec završeno územními úspěchy na severu, kdy se tak stala celá
země zaslíbená, ,,od pouští na jihu po zasněžený vrchol hory Hermon na severu"86 novým
majetkem Izraelského lidu.Tím se naplnil Boží slib daný praotcům Izraele, lid tím také naplnil
již výše zmíněný úkol zničení kenaanských model a mohlo nakonec dojít k rozdělení země
mezi jednotlivé Izraelské kmeny.
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FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.76.
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I.7 Kenaan – historická skutečnost
Názory na dobu izraelského exodu, potažmo ,,dataci dobytí Kenaanu se velmi
různí." Přesto je třeba zmínit alespoň okrajově 13. století př. n. l., zvláště kvůli vůbec první
egyptské zmínce o jakémsi národu jménem Izrael.Jedná se o tzv. ,,Merneptahovu"88 stélu ( či
také Merenptahovu stélu ), údajně z roku ,,1230 př. n. l."89
87

,,Na Merneptahově vítězné stéle, která oslavuje tažení jižní Levantou, stojí následující
prohlášení: Izrael je zdecimován, nemá žádné potomstvo.Oproti jiným tažením, která jsou na
této stéle zmíněna označují hieroglyfy Izrael spíše jako typ či skupinu lidí, nikoli jako název
města."90 Přesto je tato zmínka o Izraeli ,,velmi problematická"91, neboť nemáme k dispozici
žádný další mimobiblický zdroj ze 13. století př. n. l., který by též o Izraeli pojednával.
K tomu, jak to v kenaanské zemi skutečně vypadalo, máme naštěstí k dispozici různé
prameny z tehdejšího Egypta, a to konkrétně z mladší doby bronzové.Nejznámější z těchto
dochovaných textů jsou zcela určitě informace v podobě ,,dopisů z Tel el-Amarny, které
pocházejí ze 14. století př. n. l."92 Nejdůležitějšími a zároveň nejzajímavějšími částmi těchto
dopisů jsou ty, které se týkají právě ,,panovníků Kenaanu"93, kteří v té době byli vazaly
egyptské říše ( jmenovitě faraona ,,Amenhotepa III. a jeho syna Akhenatena neboli
Amenhotepa IV."94
Díky těmto dopisům, resp. informacím z nich lze tvrdit, že Kenaan byl egyptskou
provincií – ,,přísně na ni dohlížela egyptská správa s hlavním městem v Gáze"95, zatímco
egyptské vojenské oddíly byly roztroušeny na různých místech této oblasti – jenže příběh
záboru Kenaanu o žádných Egypťanech nehovoří.Navíc se tu nejedná pouze o dochovanou
87

Datování do 15. století př. n. l. se již téměř opustilo; nicméně komplikované je též 13. století př. n. l., a to díky
archeologickým zjištěním.Na základě posledních výzkumů naopak převládá tendence vkládat příběhy exodu a
dobytí země do pozdějšího časového rámce.
88
Faraon Merenptah byl nástupcem faraona Ramesse II. ( o faraonu Merneptahovi, resp. problematice jeho stély
se podrobně věnuje: DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox
Globator, 2010, s.222-229. )
89
PRITCHARD, James B. Biblický atlas. Vyd. 1. Praha: Česká biblická společnost, 1996, s.34.
90
,,On the Merneptah victory stela commemorating a campaign through the southern Levant appears the
statement: Israel is laid waste, his seed is not.In contrast to other conquests inscribed on the stela, the
hieroglyphs for Israel denote a people rather than a city." In: GABRIELLE VERA NOVACEK a FEATURING
OBJECTS FROM THE HAAS AND SCHWARTZ MEGIDDO GALLERY. Ancient Israel: highlights from the
collections of the Oriental Institute, University of Chicago. Chicago: The Oriental Institute of the University of
Chicago, 2011, s.66.Dostupné online na
http://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oimp31.pdf [cit. 2016-01-01]
91
Problém tkví i v tom, že Izraelité, o kterých pojednávám v této mé práci ( tj. ti, kteří unikli egypťanům přes
rákosové moře ), v té době ještě v Kenaanu být nemohli.Jedinou možností je, že se mohlo jednat o příbuzné
kmeny, které se jmenovaly Izrael.Později však mohly splynout s nově příchozími Izraelity z pouště, pokud je
však faraon Merneptah skutečně nevyhubil.Faktem je, že tento Merneptahův památník sice obsahuje nejstarší
zmínku o Izraeli, přesto proti němu stojí konstatování textu podaného v knize exodus – Izrael žije, byl
Hospodinovým zásahem zachráněn!A právě na této záchraně také stojí existence božího lidu po všechen čas.
92
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.77.
93
Jednalo se o kenaanské panovníky například z Jeruzaléma a dalších, v Písmu zmíněných měst.
94
COLLINS, Andrew a Chris OGILVIE-HERALD. Tutanchamon: zamlčená pravda o biblickém exodu : co se
skrývá za největší archeologickou záhadou?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2008, s.24.
95
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.77.

19

korespondenci z Tel el-Amarny.Též archeologické doklady potvrzují egyptskou správu a
dohled nad záležitostmi Kenaanu.
Amarnské dopisy zmiňují mnoho dalších důležitých faktů, jako např. tehdejší
kenaanští panovníci ve skutečnosti byli velmi slabí, což je v rozporu s tím, co se dočítáme v
Písmu; v biblickém textu jsou naopak líčeni jako mocní a vojensky silní nepřátelé.Města, o
kterých se jmenovitě mluví třeba právě v knize Jozue nebyla ani ve skutečnosti městy v tom
pravém slova smyslu – byla to spíše centra administrativy, kde žila jen velmi malá hrstka
tamější elity, tzn. král s rodinou a úředníci.Dokonce tato místa nebyla ani opevněná, přitom z
textu Písma často čteme o ,,velkých a silných hradbách."96 Důvod tohoto stavu byl celkem
jednoduchý – celá provincie byla přeci pod vládou Egypta, tudíž masivních obranných hradeb
nebylo zapotřebí, navíc ,,faraon na kenaanské panovníky uvalil velké daně, a proto místní,
méně významní vládci pravděpodobně neměli prostředky ( nebo autoritu ) na to, aby stavěli
monumentální stavby."97 Souhrnem se dá říci, že v mladší době bronzové byl Kenaan jen
slabým stínem toho, co čteme v knize Jozue.
Jak již bylo výše zmíněno, dopisy Tel el-Amarny popisují stav v období 14. století př.
n. l., tzn. pojednávají o době o sto let dříve, než mělo dojít k dobytí Kenaanu Izraelci.O době
13. století př. n. l. již tak podrobný zdroj k dispozici nemáme, nicméně je velmi
nepravděpodobné, že by faraon Ramesse II. polevil v dohledu nad oblastí jižní ,,Levanty."98
Dokonce, a to opět na základě archeologických výzkumů to vypadá, že ve 13. století
př. n. l. byla egyptská moc nad Kenaanskou provincií ještě i silnější než kdy předtím; to
dokazuje v rámci archeologie ,,ve 20. letech 20. století vykopaná egyptská pevnost, ve které se
našly sochy a památky s vyrytými nápisy v hieroglyfech z období faraona Sethiho I. ( 12941279 př. n. l. ), Ramesse II. ( 1279-1213 př. n. l. ) a Ramesse III. ( 1184-1153 př. n. l. )."99 Je
tedy pravděpodobné, že v případě nutnosti by egyptská mocná vojska dokázal potlačit a
rozdrtit každou vzpouru či pokus o napadení vazalských oblastí.Existují však i nálezy, které
dokazují egyptský vliv též v období blížícího se ,,konce 12. století př. n. l., to znamená v době
panování vlády Ramesse VI."100, tedy mnohem později po předpokládaném Izraelském záboru
země.
Při celkovém pohledu na zjištěná fakta je nemyslitelná představa, že by v případě
zničení tolika vazalských měst a oblastí, o kterých hovoří kniha Jozue, nezůstala ani jediná
písemná zmínka, např. právě v záznamech egyptské říše.Jedinou dochovanou zmínkou o
Izraeli tak stále zůstává pouze Merenptahova ( Merneptahova ) stéla.
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Zejména Jericho, první kenaanskou pevnost, kterou musel Izrael dobýt.
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.77.
98
Místo názvu Kenaan ( Kenaanská země ) lze též užít slova Levanta: ,,území, kde vychází slunce." In:
MELMUK, Petr. Dějiny textu a doby Starého Zákona. 1. vyd. Praha: Husův institut teologických studií ve
spolupráci s NO CČSH v Praze 1-Staré Město, 2011, s.61.
99
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.78.
100
,,Kupříkladu místo zvané Bét-šeán zjevně zůstalo egyptskou posádkou až do doby Ramese VI. ( 1141-1133 př.
n. l. )." In: DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010,
s.233.
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I.8 Pokus o ospravedlnění historicity knihy Jozue
Aby to však nevypadalo, že kniha Jozue je po historické stránce zcela nevěrohodná, je
třeba zeptat se i naopak, resp. jsou důkazy pro přítomnost egyptské moci v Kenaanu
nevyvratitelné?Ano, skutečně existují či přesněji řečeno existovaly proti-argumenty; zevrubně
řečeno, není možné knihu Jozue považovat za zcela smyšlenou, neboť v určitých částech
výstižně odráží zeměpisný popis kenaanské země.
I proto se objevili mnozí archeologové, kteří se na počátku minulého století rozhodli
soutředit se na místa, která se spolehlivě dají spojit s izraelským dobýváním Kenaanu a pustili
se do rozsáhlých výkopových prací.Šlo především o jedno: najít cokoli, co by naznačilo třeba
jen zhroucené zdivo nebo náznak v příbězích knihy Jozue tak často zmiňovaný, a tím je
hromadné vyvraždění.Hlavním představitelem tohoto zkoumání je ,,William Foxwell
Albright"101, který se též zabýval rozsáhlým terénním výzkumem.
Co se týká právě knihy Jozue, byl Albright přesvědčen, popř. se domníval, že v knize
uvedené příběhy se skutečně odehrály – ,,jeho hlavním úspěchem v terénní práci byly
vykopávky v telu Bét Mirsim ( který ztotožnil s kenaanským městem ,,Debír"102 ), které sám
vedl v letech 1926, 1928, 1930 a 1932"103 Je sice faktem, že později došlo ke zpochybnění
určení místa, nicméně důkazy z vykopávek nemohly být ignorovány a tak jsou
neopomenutelným prvkem pro historickou debatu.
Co ale bylo v telu Bét Mirsim vlastně nalezeno, že mohlo podpořit historickou stránku
knihy Jozue? ,,Archeologický výzkum odkryl malé, neopevněné a poměrně chudé město, které
na konci mladší doby bronzové ( podle Albrighta kolem roku 1230 př. n. l. ) zničil náhlý
požár.V popelu tohoto spáleného města si Albright povšiml několika kusů hrubé keramiky,
kterou znal z jiných nalezišť na vysočině a kterou intuitivně určil jako izraelskou."104 ,,Tento
důkaz"105 měl tedy nejen prokázat, že právě na toto místo přišli noví obyvatelé, ale že jej
skutečně Izraelité vypálili a následně se v něm usídlili, tudíž příběhy uvedené v knize Jozue
jsou tak po historické stránce skutečně pravdivé.
A podobné nálezy při výkopových pracích bylo možné najít téměř všude.Uvedení
několika dalších příkladů: ,,Asi devět mil severně od Jeruzaléma, na místě starověkého telu v
arabské vesnici Beitin, považované za biblické město Bét El odkryli archeologové kenaanské
101

,,( 1891-1971 ), biblický archeolog a semitský vědec na univerzitě Johna Hopkinse." In: SKOLNIK, Fred
(ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in
association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.596.
102
o Debíru čteme především v Joz 10,38n.
103
,, His main achievement in field work was the excavation of Tell Beit Mirsim ( the biblical Debir? ), which he
directed in 1926, 1928, 1930, and 1932. " In: SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM
(ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in association with Keter Publishing
House, Jerusalem, 2007, s.596.
104
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.79.
105
Jak již bylo ale zmíněno, lokalizace s telem Bét Mirsim není zcela vyjasněna.Je totiž stejně pravděpodobné,
že se vůbec o biblický Debír nejedná; ,,místo sice skutečně vykazuje zničení koncem 13. století př. n. l., ovšem
většina badatelů dnes Debír klade na Chirbet Rabúd, dvanáct kilometrů jihovýchodně od Tel Bejt Mirsim.Toto
místo zkoumali izraelští archeologové, ale v horizontu 13.-12. století př. n. l." In: DEVER, William G. Kdo byli
první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.62.
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město, keré bylo v mladší době bronzové obydlené.V druhé polovině 13. století př. n. l.
vyhořelo a v době železné I se zde pravděpodobně usídlil jiný kmen.Místo odpovídalo
,,biblickému příběhu"106 kenaanského města Lúz."107
Nebo též v jižní oblasti, ve které ,,britská expedice odkryla ve 30. letech 20. století
pozůstatky dalšího velkého města z mladší doby bronzové, které zničil požár.Bylo to na místě
impozantního telu ed-Duvér v Šefele, považované za známé ,,biblické město"108 Lakíš."109
Podobně je na tom možná i ,,biblické město Chasór"110, které při vykopávkách ve
velkém centru horní Galileje zkoumal Jigael Jadin, přední izraelský archeolog.Zvláště jeho
terénní práce dávaly skutečnou naději, že podpoří ,,tezi o dobývání Kenaanu."111 Tím
nejzajímavějším je však hlavně nález tabulek, na kterých se objevilo ,,královské jméno Ibni –
také archiv v Mari se zmiňuje o chasórském králi jménem Ibni-Addu"112; po významové
stránce lze říci, že jméno Ibni souvisí se jménem Jabin, o kterém se píše v 11.kapitole knihy
Jozue.
I přes nejasnosti a stálou revizi archeologických důkazů Jadin píše: ,,Archeologie v
zásadě potvrzuje, že polokočovní Izraelci zničili na konci mladší doby bronzové ( 13. století
př. n. l. ) řadu kanaánských měst.Potom, postupně a pomalu, vybudovali na troskách svoje
vlastní osídlení a dobyli zbytek země“113

I.9 Nové obtíže
Mohlo by se tedy zdát, že archeologie ve 20. století potvrdila vyprávění, které je v
Písmu zaznamenáno a tím je celá problematika vyřešena.Toto stanovisko ale nakonec
skončilo v troskách.Proč se tak stalo?Celá záležitost se totiž zkomplikovala u měst, jako bylo
např. Jericho, Aj a mnohá další.
Problematika Jericha: ,,pravděpodobně je jedním z nejstarších opevněných měst
dávného Blízkého východu.Bylo z totožněno s Tell es-Sultánem, blízko pramenu ´Ayn esSultan, asi 2 km severozápadně od dnešního Jericha a 7 km západně od silnice vedoucí do
Jeruzaléma."114
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Joz 18,13.
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.79.
108
Joz 10,31n.
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FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní
archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.79-81.
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O různých modelech, které pojednávají o zabrání země píši v dalších částech mé práce.V poslední době však
dochází k přezkoumávání Jadinových závěrů, tudíž nelze jednoznačně prohlásit, že i Chasór byl obydlen ve
střední či mladší době bronzové.
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DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.58.
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,,Said, to be one of the oldest fortified cities in the ancient Near East.It is identified with Tell al-Sulta, near
the ´Ayn al-Sultan spring, about 2 km N.W. of modern Jericho and 7 km W. of the Jordan on the road leading to
Jerusalem." In: SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit:
Macmillan Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.137.
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Jak již bylo výše zmíněno, kenaanská města opevněná nebyla, tudíž nebylo hradeb,
které by se vlastně mohly zbortit.V tom případě to vypadá, že velkolepá scéna z knihy Jozue o
tom, jak izraelské vojsko obchází několikrát opevněné město s archou úmluvy kolem dokola a
po mocném zvuku polnic se vysoké opevnění Jericha zcela hroutí, je pouze heroickou
představou. Důkazem proti tomuto příběhu jsou též i archeologické výzkumy s ,,nejnovějšími
metodami"115 – ,,nenašly se žádné známky osídlení ze 13. století př. n. l. a starší osídlení z
mladší doby bronzové, tedy ze 14. století př. n. l., bylo malé a chudé, téměř bezvýznamné a
žádné hradby nemělo; nenašly se rovněž žádné známky zničení."116 Tyto výzkumy též říkají,
že Jericho po 13. století př. n. l. jakožto malé město nakonec zcela zmizelo, a to následkem
eroze.
Problémy u města Aj: i zde dochází k rozporům mezi ,,zněním knihy Jozue"117 a
archeologickými výzkumy.,,Na podkladě zeměpisných údajů a vzhledem k významové
podobnosti jmen se Aj obvykle ztotožňuje s dnešním městem Et-tell ( arabsky tall-hromada,
halda ), asi 3 km jihovýchodně od Bét-elu ( Tell Bétin ),"118 na východním úbočí pohoří
severovýchodně od Jeruzaléma. ,,Mezi lety 1933 a 1935 provedla židovsko-palestinská
archeoložka Judith Marquet-Krauseová, v et-Telu rozsáhlý archeologický výzkum a našla
významné pozůstatky velkého města ze starší doby bronzové."119 ,,Z mladší doby bronzové"120
se však nenašlo vůbec nic, ani střep či keramika, resp. žádná stopa po izraelském osídlení;
,,místo bylo v daném období úplně opuštěné – koncem 13. století tu nebylo nic víc než
hromada trosek.“121
Konkrétně s tímto problémem u města Aj se však pokusil poněkud zajímavým
způsobem vypořádat legendární orientalista William Albright ( o kterém bude ještě slovo
především v tezích o dobývání Kenaanu ); přišel s návrhem ztotožnit biblický Aj s Bételem.,,Bét-el byl od Aje dva kilometry a archeologická zpráva z toho místa skutečně uvádí
zničení ze 13. století př. n. l. Protože jméno Aj znamená v hebrejštině ,,hromada trosek“ a
protože tamní trosky byly vidět dodaleka, mohlo se nakonec stát součástí ústní tradice, že
Izraelci zničili Aj, a ne Bét-el.“122 Toto řešení však nebylo pro vědeckou půdu příliš
uspokojivé; navíc obnovené výzkumy ve druhé polovině 20. století, které vedl americký
archeolog Joseph Callaway zcela potvrdily výše uvedené výsledky Marquet-Krauseové.
Se stejným výsledkem, resp. s ,,žádnými stopami z mladší doby bronzové"123 vyšla i
následující místa na základě archeologických výzkumů: například ,,biblický Gibeon byl
115
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ztotožněn s dnešním telem ve vesnici el-Jib, 9 km severně od Jeruzaléma"124 ; James Pritchard,
americký výzkumník, který v dané oblasti pracoval, našel ,,pozůstatky z doby železné, ale nic
z doby před 8. stoletím př. n. l.“125 Navíc je v tomto případě záměna místa nemyslitelná,
neboť se na daném území našly části střepů ze ,,džbánů"126 s nápisem Gibeón.
Podle posledních informací a důkazů to dokonce vypadá, že útočníky nemuseli být ani
Izraelci.,,Pokud totiž mluvíme např. o zkáze Bét Elu, Lakíše, Chasóru a jiných kenaanských
měst, důkazy z jiných částí Předního východu a z východního Středomoří naznačují ve
skutečnosti jiné útočníky."127

I.10 Je kniha Jozue pouhou historizující fikcí?
Jednoznačná odpověď rozhodně neexistuje; zajímavý pohled na knihu Jozue poskytuje
například umírněný kritický badatel Nadav Na´aman z telavivské university, který píše:
,,obsáhlá sága v knize Jozue je fiktivní literární skladba, která chce představit obsazení celé
země Izrael, které zahájil a řídil Hospodin a které vykonalo dvanáct kmenů izraelských
vedených Jozuem.Jako model pro své příběhy použil autor válečné události, ke kterým došlo
během pozdějších izraelských dějin.Tyto válečné epizody byly s ohledem na nové prostředí
zcela přepracovány, takže v žádném případě nelze vysledovat přímou literární závislost mezi
příběhem / tradicí a jeho literární reflexí“128 Z toho tedy vyplývá, že bohaté příběhy o záboru
Kenaanu jsou spíše jen jakýmsi nepatrným příspěvkem k rané historii Izraelského
národa.Přesto i sám Nadav Na´aman připouští, že některé zprávy o podmanění mohou být
autentické; především ty zprávy týkající se ,,jižních oblastí."129 Co se však týká severního
území, tam autoři a redaktoři demonstrují spíše svojí neznalost.Pokud by se tato fakta měla
shrnout, pak celý biblický popis záboru země má až na pár výjimek jen nepatrný vztah k
dějinné realitě.
Jiná část zabírající především skupiny konzervativních badatelů ( stejně jako
ortodoxní Židy ) spolu s britským badatelem Johnem Bimsonem se domnívá, že ,,takto
rozsáhlého zničení opevněných měst mohlo být dosaženo pouze cíleným úsilím veliké masy
lidí.Patrně bychom tedy měli situaci, jak ji popisují biblické tradice – velká a značně jednotná
skupina lidí migrujících z Egypta do Kanaánu -, věnovat důvěru.“130

I.11 Doba 13. století př. n. l. ve Středomoří
Byť se Písmo zaměřuje především na Kenaanskou, resp. Izraelskou zemi ( kromě
malých výjimek ), je třeba se podívat v rámci mladší doby bronzové i do oblasti východního
Středomoří.Díky archeologickým průzkumům můžeme říci, že právě koncem 13. a na
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počátku 12. století př. n. l. zasáhla celý tehdejší antický svět radikálně změna, která značně
zasáhla mnohá království doby bronzové; mnoho z nich zaniklo a začal se vytvářet zcela nový
svět.
Do té doby však měly nejmocnější postavení v oblasti Středomoří dvě říše: ,,na jihu
Egypt, kterému vládl Ramesse II. ; ovládal Kenaan včetně území dnešního Libanonu a
jihozápadní Sýrie.Na jihu mu podléhala Núbie a na západě Libye."131 Druhá, též velmi mocná
říše sídlila v ,,Anatolii.Zde byl mocný chetitský stát, který byl řízen z hlavního města
Chattušaš ( východně od dnešní turecké metropole Ankary ).Chetité ovládali Malou Asii a
severní Sýrii."132
Je celkem pochopitelné, že konflikt mezi těmito dvěma hlavními velmocemi tehdejší
doby byl nevyhnutelný: jejich obrovská vojska se v roce ,,1274 př. n. l. setkala v Kádeši na
řece Orontes v západní Sýrii; na jedné straně stál chetitský král Muvatalliš II., na druhé
straně tehdy ještě mladý a nezkušený Ramesse II.“ 133 Není však jisté, kdo v této bitvě obstál,
neboť zprávy se nám zachovaly z obou stran a obě tvrdí, že vítězství bylo
jejich.Pravděpodobné je, že trocha pravdy tak byla na obou stranách, což lze usoudit z
následujících faktů: ,,nový chetitský král Chattušiliš III. a nyní již ostřílený Ramesse II. brzy
podepsali mírovou smlouvu, která mezi mocnostmi vyhlásila přátelství a ,,navždy“ zavrhla
válečný konflikt.Mír byl symbolicky zpečetěn sňatkem mezi Ramessem a jednou z chetitských
princezen."134
V tomto mírovém ovzduší se brzy objevily i ,,další, nové mocnosti"135, které měly
značný vliv v mnohých oblastech jako například schopnost vlády na moři či kulturní vlivy a
vývoz zboží.
Pokud celou situaci shrneme na základě výše uvedených faktů, pak lze říci, že svět 13.
století př. n. l. byl světem moci a síly.Co z toho však vlastně plyne pro náš biblický příběh? V
tomto charakteru čilého rozkvětu a relativně mírového ovzduší by nenadálý a násilný pád elit
uvyklých na pořádek a hojnost určitě zanechal trvalé stopy ve vzpomínkách a legendách.

I.12 Doba krize
Výše uvedený obraz mladší doby bronzové však neměl dlouhého trvání a postupně se
začal hroutit; vše bylo dovršeno zejména ke konci 12. století př. n. l., kdy je již vidět zcela
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odlišný svět.Egyptská říše značně pozbyla svojí původní slávu a přišla i o většinu svých
zahraničních území; stejný či ještě horší osud však potkal ,,Mykény a oblast Syro-Anatólie."136
Pro souvislost s biblickým příběhem jsou o to více zajímavější skutečnosti, že i
,,mnoho velkých kenaanských přístavů na pobřeží Středozemního moře, včetně velkého
přímořského obchodního centra Ugaritu na severu, lehlo popelem.Mocná vnitrozemská města
jako například Megido a Chasór byly pouhými rozvalinami."137
Zde se tak dostáváme k otázce, co se stalo, že starý původní svět zmizel?Co nebo kdo
stojí za tak radikální destrukcí? Vědci jsou přesvědčeni, že důvodem bylo stěhování
záhadných a divokých kmenů, které nazývají ,,mořskými národy"138; údajně se jednalo o
přistěhovalce, kteří přišli ze západu od Středozemního moře a ničili vše, co stálo v cestě.
Po uplynutí pouhých deseti let, v roce 1175 př. n. l. bylo na severu po všem.Jak již
bylo zmíněno, Egypt byl jedinou oblastí a mocností, která se dokázala s posledními silami
proti mořským národům udržet.,,Jejich útoky se nakonec podařilo odrazit jednotkám faraona
Merenptaha přibližně v roce 1219 př. kr. a konečného vítězství nad nimi dosáhl faraon
Ramesse III. asi 1170 př. Kr."139 Vítězství Egypta v bitvě proti těmto cizím národům je
zobrazeno na ,,basreliéfu, umístěném na prvním nádvoří chrámu v Medínet Habu."140
V otázce, kdo skutečně byly tyto mořské národy, však vědci stále diskutují; stejně tak
je vhodná otázka, proč táhli na jih a na východ.,,Někteří vědci se domnívají, že to byli
Egejci"141,jiní badatelé je naopak spojují s ,,Anatólií."142 Tyto národy pak svým vpádem do
okolních zemí a oblastí postupně narušily celou ekonomiku a způsobily pád či ochromení již
zmíněných mocností.Jenže proč, resp. co je k tomu donutilo, co bylo příčinou? ,,Jedna z
možností, která se nabízí je, že to byla nejnuznější vrstva obyvatelstva, námořní lupiči,
bezprizorní námořníci a zemědělci připravení o půdu, které z domova vyhnal hladomor,
přelidnění nebo nedostatek půdy."143
Nové pohledy na tuto problematiku se ale na zánik států dívají dosti odlišně.Jedni
odkazují na zásadní změnu klimatu, která vedla ke zhoršení výroby v zemědělství, což
vyvolalo hladomor.Jiné teorie hledí na pohyb mořských národů jako na následek, nikoli jako
příčinu zhroucení, resp. tyto teorie předpokládají, že ke kolapsu společností ve východním
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Středomoří došlo z důvodu příliš úzkého hospodářského zaměření.Takto nastalé hospodářské
změny či sociální napětí pak nebyly pro tyto oblasti únosné.
Skutečná příčina zhroucení ekonomik v mladší době bronzové je dnes stále velkou
neznámou.Archeologie však mluví jasným, zřetelným jazykem a odkrývá následky
krize.,,Nejjasnější důkazy pocházejí z jižního Izraele, z Pelištey, země Pelištejců, již jsou
jedním z mořských národů, o kterých se zmiňuje nápis z doby Ramesse III.Z archeologických
vykopávek dvou hlavních pelištejských měst Ašdódu a Ekrónu se dozvídáme o osudu měst v
tomto kritickém období.Ve 13. století př. n. l. byl především Ašdód prosperujícím kenaanským
centrem, které podléhalo egyptskému vlivu.Ašdód i Ekrón existovaly přinejmenším do doby
Ramesse III. Poté Ašdód ( a možná i Ekrón ) vyhořel.V jejich rozvalinách se usídlili pelištejští
přistěhovalci a založili zde město.Ve 12. století př. n. l. byly Ašdód a Ekrón vzkvétajícími
městy.Objevuje se zde nová hmotná kultura."144 To je ovšem jen jeden příklad z mnoha.
V jiných částech Středomoří působily i jiné vlivy, např. násilí; je totiž pravděpodobné,
že eskalující krize vedla ke sporům mezi sousedními kenaanskými městy, která bojovala o
vládu nad životně důležitou zemědělskou půdou a zemědělskými vesnicemi. Stejně tak je
možná i opačná situace, kdy strádající zemědělci útočili na bohatá kenaanská města.Jisté však
je, že postupně ,,jedno město za druhým podléhalo úpadku či vypálení ohněm."145
Zajímavé však je, že tyto výše zmíněné změny neproběhly hned a náhle; archeologie
poskytuje takové důkazy, podle kterých lze říci, že zkáza kenaanské společnosti byla
postupná, ,,v horizontu delším než jedno století."146 Na základě archeologických výkopů lze
ale říci, že zánik těchto měst nemohlo mít na svědomí jen jedno jediné vojsko, rozhodně ne v
rámci pouhého jednoho tažení.

I.13 Kniha Jozue a její skladba
Z čeho se skutečně skládá obsah knihy Jozue o dobývání Kenaanu?Jsou to jednotlivé,
zcela přesné a pravdivé příběhy nebo je skutečnost trochu jinde?Malá skupina německých
biblistů upozornila na určité nesrovnalosti v samotném biblickém textu s výsledkem, že se ve
skutečnosti jedná přinejmenším o dvě samostatné, navzájem si odporující si verze
kenaanského záboru; podle nich byla kniha Jozue jakousi sbírkou legend a tamějších
mytických vyprávění z různých období a z různých částí země.
Dokonce se objevili i tací biblisté, kteří tvrdili, že většina příběhů z knihy Jozue není
nic jiného než soustava příběhů, které vznikly ,,hledáním a vykládáním příčin"147; mezi
představitele této teorie patřili Albrecht Alt a Martin Noth.Pro lepší pochopení několik
příkladů:
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,,Lidé, kteří žili v Bét Elu a kolem něj, si bezpochyby všimli velkého telu s rozvalinami
ze starší doby bronzové, které ležely směrem na východ.Tato rozvalina byla téměř desetkrát
větší než jejich vlastní město a pozůstatky jejího opevnění budily stále mocný dojem.Alt a
Noth tvrdili, že je docela pravděpodobné, že místní obyvatelé začali tyto rozvaliny opřádat
legendami a příběhy o vítězstvích starodávných hrdinů, které vysvětlovaly, jak to, že tak
mocné město mohlo být poraženo."148
Podobný případ se týká i dalšího příběhu v knize Jozue, ve kterém čteme: ,,ke vchodu
do jeskyně navršili balvany, které tam jsou až dodnes.“149 V tomto případě je naopak možné si
představit, že si lidé všimli velkého balvanu, který zahrazoval v blízkosti města Makedy
jakýsi vstup do neznámé jeskyně.To poté dalo podnět ke vzniku příběhu, ve kterém se tento
obrovský balvan spojil s hrdinskými činy z dávné minulosti.
Tudíž je tu reálná možnost, že se nakonec tyto a další podobné příběhy spojily a
vzniklo tak jedno velké vyprávění o tažení významného vojevůdce Jozua; jinými slovy Noth a
Alt tak považovali knihu Jozue z větší části za smyšlenou.
Přesto není situace tak jednoznačná – je oprávněné se domnívat, že právě v příbězích
o dobývání Kenaanu v knize Jozue jsou zachovány skutečné vzpomínky národa včetně
legend, které tyto dějiny převratu připomínají.
Jak již bylo výše zmíněno a dokázáno, k násilí skutečně došlo, stejně tak k válečnému
nadšení z poražení nepřátel a k vyvraždění obyvatel.Zároveň je důležité si uvědomit, že
důvodem k sepsání ( a to nejen ) knihy Jozue nebylo ani tak připomenutí legend a vzpomínek,
ale především bylo cíleným krokem k vybudování panizraelské totožnosti.

I.14 Doba sepsání a kompletace izraelských vzpomínek a legend
Kdy vlastně došlo k sepsání a spojení těchto příběhů do jednolitého celku?Jako
nejpravděpodobnější se jeví 7. století př. n. l., a to z několika důvodů.Nejen, že se jednalo o
období bohaté na literární tvorbu, ale především jde o souvislost mezi tehdejšími hranicemi
Judského království za vlády krále Jóšijáše a podrobným ,,seznamem měst"150 na území
Judského kmene, který je ,,uvedený v knize Jozue."151
Jak již ale bylo zmíněno, důležitým důvodem k sepsání byla snaha podpořit, resp.
vytvořit Izraelskou identitu, což by vzhledem k 7. století př. n. l. zcela odpovídalo králi
Jóšijášovi, resp. jeho ,,náboženské reformě"152 a ,,územním nárokům"153, které jsou pro toto
období příznačné.
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,,Z nároků na území v době vlády krále Jóšijáše"154 jmenujme několik příkladů.Hned
první dvě bitvy uvedené v kapitolách 6 a 8 knihy Jozue, tj. bitvy o ,,Jericho a Aj"155 se
odehrávaly v oblasti, která byla po stáhnutí se Asyrské říše ze Samaří Jóšijášovým prvním
cílem jeho územních plánů.
To samé platí i o dobývání ,,Lakíše, resp. Šefely"156, což je obdoba obnovené judské
expanze do této důležité oblasti, stejně jako směr ,,záboru z jihu a poté obrat na sever"157; v
tom je zřetelně silná ambice Judejců po ovládnutí a konečném sjednocení země.
Další souvislostí s dobou krále Jóšijáše je již dříve zmíněné slovní spojení, tzv.
deuteronomistické dějiny; tento soubor knih, počínaje pátou knihou Mojžíšovou, vznikl za
vlády krále Jóšijáše.,,Deuteronomistické dějiny se opakovaně vrací k myšlence, že celé
izraelské zemi by měl vládnout Bohem vybraný vůdce, který má důsledně dodržovat zákony
vydané na Sínaji a mnohem přísněji nařízení zakazující modloslužbu, tak jak je v knize
Deuteronomium stanovil Mojžíš."158 Pozorný čtenář si všimne, že především teologické
sdělení knihy Deuteronomium se nachází v téměř všech částech knihy Jozue.

I.15 Vůdce Jozue a král Jóšijáš
Abychom lépe pochopili vztah mezi vůdcem Jozuem a králem Jóšijášem, je třeba si
alespoň něco málo říci o době, ve které vládl král Jóšijáš.,,Po událostech roku 733/32 př. n. l.
( do tohoto roku spadá tažení asyrského vládce Tiglatpilesara, které mělo pro Izrael, resp.
severní království vážné následky ) bylo Judsko asyrskými vazaly"159; toto vazalství více méně
přetrvávalo až do doby právě krále Jóšijáše.
Není však možné od sebe zcela oddělit reformní snahy tohoto krále a odpadnutí od
asyrské říše; Jóšijášova nejradikálnější náboženská reforma v judské historii se odehrávala v
době, kdy moc a vliv Asyrské říše upadaly.Příčina takové situace, resp. vazalství pod cizí říší
a navíc pohanskou, je v Písmu vysvětlována zcela zřetelně a jednoznačně – Izraelci neplnili
zákony smlouvy a tak přestali být národem, který by byl Hospodinovým, svatým lidem.
Doba, kdy se Asýrie ve své moci a vlivu značně umenšovala byla právě tou vhodnou
chvílí, kdy se sjednocení Izraele zdálo jako zcela možné a realizovatelné.A to je též ta
nejvhodnější chvíle, kdy se na scéně mohla objevit kniha Jozue: ,,přišla s nezapomenutelným
153
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zemi Efrajimců, takže mohl tvrdit, že vládne od Beer-šeby po Gebu ( dnešní Džeba ).Ovládl Bét-el na dřívější
izraelsko-samařské hranici ( 2Kr 17,28 ) a na jihu odebral Pelišteji Šimeónovo území.Na severu vládl až po
území Neftalíovců, včetně Jizreelské nížiny a Galileje.Protože si Jóšíjáš vzal manželku z Rúmy ( Chirbet er-Rúme
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eposem, ze kterého plynulo jasné poučení: kdyby izraelský národ do písmene dodržoval
smlouvu s Bohem, nebylo by mu odepřeno žádné vítězství.Toto tvrzení dosvědčovaly jedny z
nejživějších lidových příběhů jako pád Jericha, zastavení slunce v Gibeonu či porážka
kenaanských králů na betchorónské stráni"160.Poslech či četba takových příběhů pro Judejce
v 7.století př. n. l., tzn. v době postupného uvolňování se z područí Asýrie musely být jako
poslech svých vlastních nejnaléhavějších přání.V tomto pojetí je Jozue knihou vyjadřující
touhy a představy židovského národa v určitém období a na určitém místě.Jozue, schopný
stratég i Hospodina poslouchající Izraelita je jakousi metaforou krále Jóšijáše, který se stal
budoucím zachráncem Izraele.
Stejně tak je nápadné, kolik výrazů, které se užívají pro uvedení krále v úřad, kniha
Jozue obsahuje v kapitole 1,1-9.,,A to není docela vše."161 Souhrnem lze říci, že král Jóšijáš
promlouval Jozuovými ústy a zdůrazňoval ty nejnaléhavější zájmy svého Izraelského národa
v době 7. století př. n. l.

I.16 Původ Izraelců
Tóra se k tomuto tématu vyjadřuje zcela jasně – 12 izraelských kmenů, to jsou
Jákobovi potomci nebo-li synové v té linii, která začala již Abramem, resp. Abrahamem a
pokračovala přes Izáka.Jak již bylo zmíněno, i přes dlouhý a útrpný ,,pobyt v Egyptě po dobu
430"162 let byl Kenaan původní zemí tohoto lidu a Izraelité to měli stále na paměti.Jejich
budoucnost však mohla ztroskotat především na jedné věci – nedodržováním určeného
způsobu života a z toho vyplývající narušení vztahu s Hospodinem; na to nejvíce upozorňuje
pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, ve které sám Mojžíš svému lidu slibuje, že pokud
budou dodržovat přikázání smlouvy, vyhýbat se uzavírání sňatků s cizinci a vyvarují se
pohanských zvyklostí, pak jim Kenaanská zaslíbená země bude patřit navěky.
,,V knize Jozue čteme"163, že izraelský lid si vydobyl kenaanskou zemi celou.Jenže při
bližším pohledu se nejen v dalších částech knihy Jozue, ale např. i v knize Soudců setkáváme
se zmínkami o tom, že to není tak docela pravda.Podobné je to i s tvrzením, že ,,porazili
všechny své nepřátele"164 ; jenže z Písma víme, že mnoho Kenaanců přežilo a po nějakou
dobu žilo v blízkém okolí Izraelců.
Jak již bylo ale zmíněno, tak příběhy exodu byly sestavené až později a dobývání
Kenaanu izraelským lidem vedeným Jozuem není na základě archeologických výzkumů zcela
160
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pravdivé, resp. přesné.Kde tedy hledat skutečné kořeny izraelského národa?I v této otázce
nám může pomoci archeologie.,,Výkopy starých izraelských vesnic a zkoumání jejich
keramiky, domů a obilných sil nám pomáhají rekonstruovat jejich všední život a kulturní
styky.Archeologie překvapivě odhaluje, že lidé, kteří v těchto vesnicích žili, byli původními
obyvateli Kenaanu a že národnostní příslušnost, jež by se dala označit jako izraelská, se
vytvořila až postupně."165

I.17 Země zaslíbená a kniha Jozue
,,V knize Jozue"166 je uvedeno celkové rozdělení kenaanské země mezi jednotlivé
izraelské kmeny.,,Rúben, Gád a polovina kmene Manases dostaly území na východ od řeky
Jordán, všechny ostatní kmeny dostaly svůj podíl na západě.Neftalímu, Ašerovi, Zebulónovi a
Isacharovi připadly galilejské pahorky a údolí.Druhá polovina kmene Maneses, dále pak
kmeny Efraim a Benjamin dostaly velkou část centrální vysočiny, která se táhne od
Jizreelského údolí na severu až k Jeruzalému na jihu.Judovi připadla jižní vysočina od
Jeruzaléma k Beeršebskému údolí na jihu.Šimeón zdědil vyprahlou oblast Beeršebského údolí
a sousední pobřežní nížinu.Dan původně dostal půdu v pobřežní nížině, nakonec ovšem
přesídlil do oblasti na severu země.Tím se ustavila mapa svaté země."167
Stále se tu ale vznáší značné nejasnosti mezi tvrzením naprostého vítězství nad všemi
obyvateli Kenaanu a zabrání všech jejich území na jedné straně a pak některými ,,částmi v
Písmu"168, které uvádí informace o tom, že ještě zbývá některé oblasti dobýt. ,,Jmenováno je
více než 20 nedobytých měst.Leží v oblasti západně od Jordánu: v severní části Šefely, na
severu Šáronské roviny, v údolí Jizreelském, v severní pobřežní nížině, v horní Galileji a
jedno ( Jeruzalém ) v centrálních horách."169
Proto mějme na paměti, že nově usazení Izraelci museli tím pádem stále čelit
potenciálním ,,hrozbám od svých sousedů"170, ať už vojenským nebo náboženským.Je těžké
jednoznačně určit, které ohrožení bylo horší – přeci ale jen od Kenaanců, kteří v zemi zbyli,
hrozilo nalákání k odpadnutí od Hospodina a tím pádem i ohrožení smlouvy, kterou Bůh se
svým lidem uzavřel.

I.18 Teze o dobytí Kenaanu
Převyprávění dobývání z knihy Jozue
Tato teze, jak už ostatně napovídá sám název staví přímo na samotné knize Jozue.Jak
již bylo na jiném místě zmíněno, stejný postoj zaujímají především konzervativní badatelé;
např. dříve zmíněný britský badatel John Bimson a mnozí další.
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Již světově známý vědec William Albright ,,( 1891-1971 )"171, průkopník moderní
archeologie, stál za tezí o dobytí Kenaanu celý svůj život; podle jeho názorů veškeré
archeologické vykopávky a z nich získané důkazy osvětlují charakter nejstaršího izraelského
záboru Kenaanu kolem roku 1200 př. n. l.Podle Albrighta Izraelci ničili a dobývali kenaanská
města po celé zemi.
Ještě na jiném místě píše: ,,bylo štěstím pro budoucnost monoteismu, že Izraelci byli v
době dobytí divokým lidem nadaným primitivní energií a bezohlednou vůlí po
bytí.Zdecimování Kanaánců, které po dobytí následovalo, totiž zabránilo tomu, že Izraelci s
tímto příbuzným lidem nesplynuli.To by prakticky nevyhnutelně zatlačilo jahvistické
standardy k bodu, kde by už náprava nebyla možná.A tak Kanaánce a jejich orgiastické
uctívání přírody, jejich kult plodnosti ve formě hadích symbolů a smyslné nahoty a jejich
barbarskou mytologii nahradil Izrael a jeho pastevecká prostota a životní čistota, vznešený
monoteismus a přísný etický kodex.“172
Z těchto slov se však nelze ubránit dojmu, že hromadné vyhlazení Kenaanců Albrighta
nijak netrápilo; a nebyl jediný, kdo tuto tezi záboru země zastával; dalším obhájcem tohoto
modelu byl např. Ernest Wright, který sice souhlasil s tím, že prameny Bible jako takové jsou
de facto značně problematické, nicméně je možné dojít s naprostou jistotou k závěru, že
,,během 13. století získala alespoň část pozdějšího izraelského národa přístup do Palestiny
díky pečlivě naplánované invazi, jejímž primárním cílem nebyla země, nýbrž kořist.“173 K
tomu je však třeba říci, že Wright téměř zcela přehlížel jemu dostupné archeologické
podklady !
Podobně i britský archeolog John Garstang ,,( 1876-1956 )"174, který ve 20. letech
prováděl výkopy přímo v Jerichu, objevil rozsáhlé poničení hradeb z nepálených cihel, které
datoval do období zhruba ,,1400 př. n. l."175 Nedlouho poté prohlásil, že se jedná právě o ty
hradby, které Jozue s Izraelci zbořil.
Model dobývání neboli převyprávění příběhů knihy Jozue měl jednoduše tu výhodu,
že bral její biblické zprávy vážně; navíc sama archeologie tehdejší doby poskytovala určité
doklady toho, že na místech jako byl např. Chasór, Bét-el a některých dalších došlo k různým
zničujícím válečným tažením cizích skupin na sklonku 13. a 12. století př. n. l.Jenže už
nemohlo být přímo dokázáno, že se jednalo nutně o Izraelce.
Zanedlouho byl však tento model dobývání sám ve velkém ohrožení, a to díky
samotné archeologii, která byla původně jeho vlastním podpůrným pilířem; velkou zásluhu na
tom měla archeoložka Kathleen Kenyon ,,( 1906-1978 )"176, která se v 50. letech zabývala
pracemi např. v oblasti Jericha.I díky mnohem lepším a modernějším metodám tato
171

SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.596.
172
DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.55.
173
DEVER, tamtéž, s.57.
174
SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.391.
175
SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.391.
176
SKOLNIK, tamtéž, s.80.

32

archeoložka prokázala, že destrukce Jericha se sice skutečně odehrála – ,,přibližně v roce
1500 př. n. l.“177 - jenže byla součástí egyptských tažení během vyhnání ,,Hyksósů"178 z
Egypta z počátků 18. dynastie.Ještě důležitější jsou však její zjištění, že ve 13. století př. n. l. (
,,alternativa k předpokládanému období izraelského záboru země"179 ) bylo Jericho zcela
opuštěné – žádné archeologické podklady jako střepy se nenašly.Kenyon však hledala možné
odpovědi s tím, že veškeré stopy po izraelské ničící vlně mohla odnést eroze.
Příchod z pouště
Pro tuto tezi může hrát svojí roli již dříve zmíněná Merneptahova ( Merenptahova
stéla ), ze které víme, že na sklonku 13. století př. n. l. ,,žilo v Kenaanu obyvatelstvo, které
nosilo název Izrael."180
Historická autenticita knihy Exodus a příběhy o záboru Kenaanu sice vždy vzbuzovaly
pochybnosti, nicméně mnoho badatelů a archeologů vždy věřilo, že Izraelci byli skutečně
přistěhovalým národem, který do země přišel zvenčí.
Když nyní odhlédneme od rozdílů mezi náboženstvím Izraelců a Kenaanců, největší
rozdíly se projevovaly v oblasti hmotné kultury.Při terénních výzkumech na místech
zničených kenaanských měst z období mladší doby bronzové byla nalezena nad vrstvou
zpustošených či vyhořelých měst hrubá keramika - mnozí archeologové se shodli na závěru,
že se pravděpodobně jedná o pozůstatky dočasných stanovišť polonomádů; v takovém případě
by se jednalo o jev zvaný ,,masové stěhování kočovných obyvatel pouště."181 Ti napadali
obydlenou zem, kde se začali postupně usazovat a osvojovat usedlý způsob života.
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přibližně po 110 let." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015,
s.56.
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Vezměme si například tolik v egyptských textech zmiňovaná města Pitom a Ramesse – navíc, podle Ex 1,11
byli k jejich stavbě nasazeni právě Izraelci.Jejich společné jmenování a označení jako ,,měst pro sklady“ je z
těchto pramenů pochopitelné, takže v tom smíme spatřovat dějinnou vzpomínku.To se dobře slučuje s faktem, že
egyptské texty zmiňují skupiny semitských kočovníků, propouštěné přes hranice do Egypta, a že takové semitské
skupiny byly získávány do egyptských služeb.Na tomto základě by se dalo říci, že Ex 1 obsahuje určité prvky,
které lze vysvětlit a potvrdit na základě egyptských dějin a tak se jedná o platné historické
vzpomínky.Problémem však je, že více z egyptských pramenů nezískáme; o vyjití či útěku Izraelců a o jejich
pronásledování Egypťany a samotným faraonem se nic nezachovalo.Laik by nyní mohl namítnout, zda vůbec
kdy něco takového bylo v egyptských textech zachyceno.V tomto pohledu by byl příběh exodu zasazen do 13.
století, to díky již zmíněným městům Pitom a Ramesse, která souvisejí s faraonem Ramessem II.
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Jelikož však nemáme žádné další zdroje, které by tuto informaci z dané stély potvrdily, je to velmi nepřesný a
dále nepodložený závěr !
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V tomto případě se tak kočovníci a usedlí obyvatelé zemědělských oblastí dostávali do opakujících se střetů.
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Tak se nám tu objevuje obraz nejen toho, že krásné kenaanské stavby a jemnější
keramické výrobky byly nahrazeny hrubšími nástroji, ale též stálého boje mezi pouští a
zemědělskou, obdělanou půdou.
Z tohoto srovnání života dvou rozdílných skupin nakonec vzešel model tzv. pokojné
infiltrace.Jako první ho uvedl biblista Albrecht Alt ,,( 1883-1956 )"182 Podle této teorie
obsazení Kenaanu byli Izraelci vlastně pastevci, kteří se podle potřeby pohybovali se svými
stády mezi pouští a územím, které bylo nejen osídlené a především pak vhodné pro jejich
stáda.To byl však jen začátek této pokojné infiltrace.,,Z důvodů, které Altovi nebyly zcela
jasné, se někdy na konci mladší doby bronzové začali usazovat na řídce osídlené kenaanské
vysočině."183 K vážnějším střetům docházelo teprve ve chvíli, kdy se tito pastevci začali
usazovat čím dál více, resp. když měli hlavně potřebu stále větší rozlohy půdy a bohatších
zdrojů vody – to právě vedlo ke skutečným konfrontacím, které se pravděpodobně staly
předlohami pro bitvy a zápasy, které jsou popsány v knize Jozue.
Dalším představitelem tohoto alternativního modelu byl též Martin Noth ,,( 1902-1968
)" který se domníval, že ,,původně kmenoví kočovníci polopouštních oblastí Zajordánska ve
13. a 12. století př. n. l. osídlili kanaánskou vrchovinu či západní Palestinu.Když přecházeli
Jordán na své každoroční pouti za pastvou a vodou, zůstávali někteří každou sezónu déle a
déle v chladnější, na vodu bohaté a úrodné vrchovině.Nakonec se tam usadili a ve světle
psané historie se objevili jako bibličtí Izraelci.“185
184

Nyní tak stojíme před otázkou, zda-li existují nějaké dochované písemné prameny,
které by dosvědčily existenci takových skupin, které – ať už z jakéhokoliv důvodu – žily na
okraji společnosti Kenaanu.Pokud bychom se vrátili k Merneptahově ( Merenptahově ) stéle,
ta nám žádné bližší informace jako například polohu, velikost či charakter izraelského národa
bohužel neposkytuje.
Naštěstí však ještě existují další egyptské dokumenty, ze kterých se dozvídáme o dvou
takových skupinách žijících podobným výše popsaným způsobem.Jsou to ,,egyptské texty z
pozdní doby bronzové, které vyjmenovávají dvě skupiny lidí z jižní Levanty, které nejsou ani
místním označením, stejně jako specifickým státním zřízením: šosu a apiru.První jmenovaní
jsou úzce spojovaní s jihovýchodní stepí, která hraničila s Arabskou pouští, zatímco s druhými
jmenovanými se setkáváme rozsáhle napříč celým Kenaanem, Sýrií a dále na sever.Díky
geografii samotné není překvapující, že šosu jsou spojováni s pasteveckým a nomádským
životem, ačkoliv egyptské texty příležitostně zmiňují existenci měst v zemi šosu.Apiru jsou více
rozšíření a též vzpurnější.Nelze je vymezit ani městy, ani královstvími – alespoň ne v běžném
slova smyslu; ba naopak – pojem apiru se spíše pojí s nestandardním vztahem ke kategoriím
jako jsou kolonie a státní zřízení.Mnohé dopisy z Amarny, obzvláště ty, které poslali
egyptskému dvoru jeho leníci z Kenaanu, uvádějí právě skupinu lidí – apiru, a to často s
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domněnkou, že to právě oni jsou mimo jakoukoli loajalitu k egyptské říši.Tyto texty jsou
datovány do poloviny 14. století př. n. l. a jakýsi obraz těchto ,,outsiderů“ vůči Egyptskému
systému též nabízel lákavé pozadí pro vznik Izraele, ačkoliv zde neexistuje žádného vztahu ke
slovu Hebrej ( ibri ) "186; navíc pojmenování apiru mělo spíše socioekonomický význam než
aby se vztahovalo na etnickou skupinu.V každém případě zůstává skutečný význam slova
chabiru či apiru spíše nejistý.
Tito apiru jsou v amarnských dopisech popisování často velmi nelichotivým
způsobem - žijící mimo většinovou kenaanskou společnost, z domovů vyhnaní válkou,
hladomorem nebo velkými daněmi – jejich negativní hodnocení lze ostatně potvrdit tím, že
nejhorší, co mohlo být tehdy proneseno, byla věta: spolčil se s Apiru.Někdy bývají popisováni
i jako psanci či lupiči, jindy naopak jako nájemní žoldáci; byli to jednoduše utečenci, popř.
lidé, kteří odmítali žít nadále v daném systému a vzbouřili se.Můžeme je tudíž považovat za
potencionální hrozbu pro usazené místní obyvatelstvo.V jednom případě se dokonce udává,
že se v egyptské říši nechávali najímat pro ,,stavbu tamních, vládních budov."187 ,,Především
je ale problematický závěr s běžným výkladem označení apiru, že nebyli plně začleněni do
společnosti městských obyvatel.V amarnských dopisech se totiž apiru obyčejně objevují jako
mocné skupiny se skutečným politickým vedením, které by mohlo být vnímáno jako ohrožující
pro každé vazalské město v egyptské Levantě.Lidé identifikovaní jako apiru poráželi velká
města nebo naopak získavali jejich podporu a tak se včlenili do vrstev obyvatelstva.Apiru
nikdy nebyli ztotožňováni s městskými centry, ačkoliv je někteří egyptští vazalové vnímali jako
zcela odolné vůči egyptské moci."188
Naopak ( již výše zmínění ) Šosuové, popř. Šasuové ,,byli zřejmě kočovnými pastevci,
kteří se svými stády ovcí a koz žili hlavně v kenaanském a zajordánském pohraničí.Tuto
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,,Egyptian texts for the Late Bronze Age name two classes of people in the southern Levant that are neither
regional labels nor specific polities: the shosu and the ´apiru.The former are associated more narrowly with the
southeastern steppes that border the Arabian Desert, while the latter are a class encountered more widely
across Canaan, Syria, and farther north.By the geography alone, it is not surprising that the shosu are linked to
pastoralism and nomadic life, though Egyptian texts do occasionally mention the existence of towns in shosuland.The ´apiru are more widespread and more difficult.They cannot be defined by cities and kingdoms in the
standard fashion; indeed, they are regarded as the antithesis of these in some statements, and the category
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HASSELBACH AND NA'AMA PAT-EL. Language and nature: papers presented to John Huehnergard on the
occasion of this 60th birthday. Chicago, Ill: Oriental Institute of the University of Chicago, 2012, s.39.Dostupné
online na https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/saoc67.pdf [cit. 2016-01-01]
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groups with the effective political leadership on a scale that could be seen to threaten every city-based vassal in
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skupinu popisuje zpráva o útoku, kterým Egypťané zasáhli proti vzbouřencům v jižním
Kenaanu za vlády Ramesse III. v první polovině 12. století př. n. l."189
Mohlo tedy jít v některém z těchto případů o Izrael? Na tuto otázku je velmi těžké
odpovědět už z toho důvodu, že nelze zcela ignorovat důraz na velkou a organizovanou invazi
do Kenaanu, tak oslavovanou v knize Jozue.
Ještě je však potřeba zmínit jeden důležitý bod týkající se zajímavé zmínky v dopisech
z Tel el-Amarny, která de facto potvrzuje výše uvedené informace o skupině zvané apiru (
chapiru či chabiru ).,,Jde o hebrejce jménem Labaja neboli Lví muž.Působil velké těžkosti
egyptským vládním úředníkům a jejich spojencům, což byla obecná egyptská zkušenost s
Chabiry: těžko se jim vládlo a působili nepřístojnosti.Labaja nakonec zemřel násilnou smrtí
za panování faraona Achnatona.Ale počas svého života vládl malému království se sídlem v
Šekemu a jeho synové tuto državu zdědili."190 Sice nikoli na základě vymezení významu slova
apiru, ale čistě hypoteticky by se dalo říci, že Izraelci – hebrejci tedy ovládali město Šekem
po tu dobu, kdy jejich souvěrci trpěli v egyptském zajetí.,,Z průběhu Jozuova výbojného
tažení o tom sice neexistuje žádný záznam, ale jakmile izraelitští útočníci vstoupili do kopců
severně od Jeruzaléma, ustavili či obnovili v Šekemu podle smlouvy obřad, který poprvé
provedl Abraham právě tam.Pasáž naznačuje, že to místo už bylo v rukou lidí, které
dobyvatelé považovali za nábožensky a rasově spřízněné, a bylo jím už dlouhou dobu
předtím.Svým způsobem byl tak Šekem původní ústřední svatyní a hlavním městem
izraelitského Kenaanu."191 Jedná se tedy o celkem důležitou ,,zmínku"192, protože pokud by
skutečně existovala stálá existence izraelitské populace v Palestině po celé období ( např. od
praotce Abrama až po návrat z Egypta ), pak by bylo možné knihu Exodus považovat
skutečně za autentickou.Přeci jen by to bylo i pochopitelnější – Izraelité, kteří byli v Egyptě,
by věděli, že mají svůj domov, mají se kam vrátit a to přímo mezi takovou část obyvatelstva,
která je jejich přirozeným spojencem; nehledě na to, že pokud bychom vzali v úvahu Izraelce
vycházející z Egypta jako ,,vandrující“ zástup, pak by přeci jen dobytí a obsazení země
nebylo tak beznadějným a hazardním počinem.
Z toho by pak vyplývalo, že pobyt Izraelců v Egyptě ( i jejich odchod a putování
pouští ) byl otázkou jen určité části národa.To však nic nemění na tom, že právě tato fáze
měla nenahraditelný význam a vliv na jejich náboženství – vždyť událost exodu je ústřední
epizodou dějin a židé ji za takovou vždycky považovali; její důležitost je zcela zřejmá; vlastně
vůbec poprvé se v ní projevil charakter zcela jedinečného Boha, takového Boha, který měl tu
moc vysvobodit je od tehdy největší říše na planetě a dát jim jejich vlastní zemi, zemi hojnou
aneb oplývající mlékem a medem.K tomu však patřili i různé ,,požadavky, které byly místy
velmi náročné"193 a které měli Izraelci ,,na oplátku“ plnit.
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Vzbouřené skupiny
Netrvalo však dlouho a objevili se kritici teorie o pokojné infiltraci a to na základě nových
poznatků, především o vztazích mezi pastevci a usedlým obyvatelstvem; vědci totiž přišli s
objevem, že ve skutečnosti byli pastevci i zemědělci vzájemně propojeni a nebyli si tak
docela cizí, resp. obě skupiny byli součástí jedné společnosti.Tím byla vyvrácena starší
představa o původním konfliktu mezi pouští a zemědělskou půdou.Na základě těchto zjištění
vznikla ve druhé polovině 20.století nová teorie, kterou uvedli americký biblista George
Mendenhall a poté ji rozšířil americký biblista a sociolog Norman Gottwald.Tato teorie říká,
že Izraelci nebyli nomádskými skupinami, ale zemědělci, kteří se zkrátka vzbouřili proti
dosavadním poměrům a vztahům, resp. sociálnímu napětí a ekonomické nerovnosti, které
panovaly v kenaanských městech a rozhodli se odejít do hor.Z jedné skupiny se tak stali apiru
čili lidé žijící na samém okraji společnosti.Mnozí z nich se postupně usadili v celkem řídce
osídlených lesích vysočiny, především však co nejdále od egyptské, popř. kenaanské
nadvlády.Takto nově usazené skupiny poté založily novou, především spravedlivější
společnost.,,Gottwald se dále domníval, že nové myšlenky společenské rovnosti přinesla do
Kenaanu malá skupinka lidí, kteří přišli z Egypta a usadili se na vysočině."194 Z toho lze
vyvodit, že na tuto skupinu měly vliv náboženské představy získané pobytem v Egyptě a není
zcela vyloučeno, že mohlo jít o ty samé představy, které vyvolaly náboženskou revoluci za
faraona ,,Achnatona"195 ve 14. století př. n. l.Noví usedlíci se tak na vysočině mohli skutečně
soustředit kolem této skupiny.
Jak i sám Mendenhall píše, ,,nedošlo ke skutečnému dobytí Palestiny v tom smyslu, v
jakém se většinou chápe; co se stalo, lze z pohledu sekulárního historika, který se zabývá
pouze společensko-politickými procesy, nazvat rolnickou revolucí proti síti provázaných
kenaánských městských států.“196
Potíž je však v tom, že tato teorie nenašla podpůrný pilíř v žádných archeologických
důkazech.Většina nálezů ji naopak popírá.Především jde o to, že hmotná kultura kenaanských
nížin byla značně odlišná od té, která ji buď nahradila nebo se vyskytovala v nových
vesnicích; pokud by usedlíci skutečně uprchli, pak by jejich hmotná kultura asi nebyla
vyloženě stejná, ale určitě přinejmenším podobná.
,,Navíc se při nedávných archeologických výzkumech měst mladší doby bronzové
ukázalo, že venkovská část kenaanské společnosti začala upadat již v 16. století př. n.
l.Oslabený a méně zalidněný venkov ( a s tím související pokles zemědělské výroby ) se možná
na zhroucení městské kultury podílel.Rozhodně z něj však nemohla vyjít nová osídlovací
vlna."197 Ani tato teorie nám tedy neodpovídá na otázku, odkud a kdo byli Izraelité.
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I.19 Malý pokus o otestování tezí izraelského usazení v Kenaanu
Ať už je záměr knihy Jozue po teologické stránce jakýkoli, je třeba se stále držet vědy,
resp. v tomto případě archeologie, nikoli biblických textů; přesto je ale možné v určitých,
zvláště těch nejistých situacích vzít biblické svědectví jako pomocný pilíř.
Biblický model neboli skutečné dobytí země
Z již řečených informací, faktů a archeologických podkladů je nutné říci, že mohutná
invaze do Kenaanu není podpořena ( a to ani na východ či západ od Jordánu ); místa, která
byla archeologicky prozkoumána, téměř vůbec nezapadají do záboru v období 13.-12. století
př. n. l. Je to však celkem pochopitelné – jak již bylo na jiném místě uvedeno, příběh o
dobývání zaslíbené země je přinejmenším zčásti pozdějším literárním dílem; to však
neznamená, že je jako takový svými autory zcela smyšlený.
Teze tzv. pokojné infiltrace
Tento model je na tom poněkud lépe než teze o převyprávění biblických událostí;
přeci jen realisticky pracuje s možnými kulturními změnami a především si je vědom
biblického kočovnického ideálu. ,,Ve velké pusté poušti, daleko od neřestí městské civilizace
se kočujícím pastevcům zjevil přísný, leč spravedlivý bůh, pročistil jejich víru ohněm a
později nikoli silou zbraní, nýbrž čistotou životního stylu seznámil s jejich prostými,
rovnostářskými ideály usedlý lid.“198
Přesto ani tato teze nemá jednoznačnou podporu ve faktech, ať už etnografických nebo
archeologických; přeci jen pokojné přesuny zanechávají mnohem méně materiálních stop než
kupříkladu pohromy či zánik.
Rolnická vzpoura
Mendenhall a Gottwald své domněnky postavili zčásti na skupinách zvaných apiru
jakožto určitých společenských předchůdcích Izraelitů.Tito apiru žili na okraji společnosti
jako uprchlíci z kenaanských měst – každopádně to byli škůdci veškerých ustálených
řádů.Podle dochovaných egyptských textů je zřetelné, že i když jich asi nebylo příliš, byly pro
mocné říše doby bronzové dostatečně nepříjemnou záležitostí, někdy i skutečným
nebezpečím.Například ,,král kenaánského státu Šekem si v dopise svému egyptskému pánovi
Amenhotepovi IV. ( Achnatonovi ) ze 14.století př. n. l. stěžuje, že se král nedozvěděl o tom, že
se jeho syn dal k apiru, ale říká, že nyní syna uvěznil a předal místnímu egyptskému
místodržícímu.“199
V minulosti sice byly pokusy o prokázání paralel mezi apiru a hebrejci, popř. že se
jedná přímo o druh příbuzenství, ovšem již dnes přibližně víme, že kořen slova apiru znamená
něco jako tulák, zatímco kořen slova hebrej znamená ,,přecházející"200, popř. přecházet; a z
Tenaku víme, že právě sám Abraham přišel z Mezopotámie do Kenaanu.V tom je samozřejmě
198

DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.85-86.
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možné vidět určitou podobnost, resp. ve společenském postavení obou těchto skupin, které
bylo celkem podobné, ale znovu je třeba poznamenat, že by takové domýšlení bylo jen
pouhou rozumovou představou.
Ze všech uvedených modelů je však tato teze jediná, která vědce zabývající se touto
problematikou přitáhla k domácím počátkům prvních Izraelců - v tom tkví její faktické
prvenství.

I.20 Zásadní obrat díky archeologii
V otázce po původu Izraelců přinesla největší přínos opět archeologie.Především šlo o
změnu systému archeologických prací – ,,již ve 40. letech si archeologové uvědomili, jak
důležité jsou regionální průzkumy, které zkoumají typy osídlení v delším časovém
úseku.Zatímco výkopy jednotlivých nalezišť poskytují představu o hmotné kultuře starověkého
obyvatelstva na jednom místě ( určuje se, jak za sebou šly styly keramiky, odkrývají se šperky,
zbraně a hrobky jednoho společenství ), regionální průzkumy poskytují širší kontext."201
A právě typ regionálních průzkumů vedl k zásadnímu zvratu ve zkoumání raného
Izraele; byly objeveny pozůstatky poměrně husté sítě horských obydlí, která vznikla během
několika generací.Zároveň veškeré důkazy nasvědčovaly skutečnosti, že kolem roku 1200 př.
n. l. v samotném centru kenaanské vysočiny došlo k velkým společenským změnám.S tím, co
bylo doposud řečeno je nejzajímavější zjištění, že nálezy stop neodkazovaly k násilné invazi
či infiltraci určité etnické skupiny.Vypadalo to však, že v tomto případě šlo o revoluci, a to ve
způsobu života.Na kdysi velmi řídce obydlené ,,vysočině"202 tak náhle vznikalo až několik
stovek nových osad - a to již byli raní Izraelité.
Na rozdíl však od života v nížinách, zde na vysočině bylo vše znatelně prostší, to
znamená žádné paláce, sklady, popř. chrámy a s tím spojený přepych.Stejně tak žádná
dovezená keramika a až na malé výjimky též žádné šperky.Pokud bychom se však chtěli
dozvědět něco o kultu a náboženských představách těchto obyvatel, pak máme bohužel
smůlu, neboť nebyly nalezeny žádné svatyně či cokoli jiného, co by poskytlo sebemenší
informace o jejich náboženském kultu.
Co je však na první pohled podivné, že nebyly nalezeny žádné zbraně, stejně tak žádné
stopy po požárech nebo zkáze, která by podala důkaz o násilných útocích.A co je ještě
zajímavější jsou poznatky, ze kterých vyplývá, že ty nejvíce stěžejní boje nevedli raní
Izraelité s lidmi, ale s těžkými a nepředvídatelnými přírodními podmínkami, stejně tak jako s
kamenitým terénem či hustým lesem.
Výsledkem zmíněného tedy je, že Izraelci, resp. izraelší zemědělci a pastevci se
,,poprvé“ objevili roku 1200 př. n. l.
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I.21 Odkud Izraelci přišli?
Odpověď nám pomohou najít pozůstatky nejstarších sídlišť.Nejstarší etapa obydlení
vykazuje ,,stavby s oválnými půdorysy.“203 Podobná oválná naleziště se však vyskytovala i na
,,dalších místech"204 Nejzajímavější na tom je, že půdorys těchto staveb se též podobá
beduínským stanovým tábořištím.To tedy znamená, že minulí i současní obyvatelé museli být
kočovní pastevci.Až teprve později, postupem doby tito beduíni svého nomádského způsobu
života zanechali a přešli na zemědělství, což postupně též vedlo ke změně půdorysu jejich
domovů.Tato odpověď však budí další otázku a to, odkud tedy tito původně pastevečtí
kočovníci přišli.
Na základě údajů z ,,tabulky“205 vidíme, že k prvnímu osídlování vrchoviny došlo již
ve starší době bronzové.O zhruba 1300 let později se vrchovina stala téměř neobydleným
územím – obyvatelé ji opustili.
Ve střední době bronzové však došlo k další, druhé osídlovací vlně, která byla co do
rozsahu větší, resp. místo původních 100 vzniklo téměř 220 sídlišť se 40 000 obyvatel, která
na konci této etapy zahrnovala nejen vesnice, ale i města a ,,opevněná centra."206 Tato druhá
vlna osídlování vrchoviny končila přibližně v 16. století př. n. l., kdy následně nastává řídké
obydlení trvající zhruba čtyři sta let.
Poslední, třetí vlna začala kolem roku 1150 př. n. l. a vyvrcholila po založení
Izraelského a Judského království v 8. století př. n. l. Místo 220 se již jednalo o něco více než
,,500 sídlišť"207 s obyvatelstvem čítajícím asi 150 000 obyvatel.
Výše zmíněné tři osídlovací vlny mají především jednu významnou věc společnou a
tím je hmotná kultura, tzn. architektura, keramika a půdorys obydlí.
Jak již bylo naznačeno, období osídlování vrchoviny byla též přerušena časem, kdy
byla většina vesnic i měst opuštěna.Důvodem je skutečnost, že v dobách osídlování vrchoviny
se většina lidí zabývala zemědělstvím, zatímco v čase krizí naopak pastevectvím.Tuto
skutečnost však nepotvrdily ani nápisy nebo archeologické výkopy, ale rozbory zvířecích
kostí. ,,Na sídlištích, která se rozvíjela během intenzivního osídlování vrchoviny, tvoří velkou
část nalezených kosterních pozůstatků kosti skotu, což obvykle naznačuje rozsáhlé obdělávání
polí a používání pluhu.Jinak je to však s kostmi, které se nalezly na několika málo nalezištích
na vysočině, kde osídlení pokračovalo i v obdobích mezi hlavními osídlovacími vlnami.Počet
skotu je minimální, podíl ovcí a koz je ovšem mimořádně vysoký.Tento poměr se podobá
složení stád beduínských kmenů."208
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Viz. příloha G.
Například na Sínaji, Jordánsku a některých dalších oblastech Středního východu.
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Tyto výkyvy se mohou zdát jako celkem problematické v lidském životě, ovšem jsou
pochopitelné.Například vysoké daně patřily právě mezi ty faktory, které donutily mnoho
vesnických rodin k opuštění domovů v zemědělských oblastech a k odchodu do pouštních
oblastí; přeci jen věnovat se v poušti chovu dobytka znamenalo méně závislosti, byť takový
způsob života jistě postrádal naopak pohodlí.Když se však ekonomické podmínky zlepšily,
pak se buď zakládala nová obydlí nebo se naopak do již existujících sídlišť stěhovali
dosavadní kočovníci.
Tím vznikl jakýsi společenský dualismus, kdy každá skupina měla svoji specifickou
úlohu - jedni se věnovali zemědělství, ti druzí pak pokračovali v tradici pastevectví koz a
ovcí.Takový stav rozdělení rolí však sebou přinášel i určitou míru závislosti zemědělců na
nomádských skupinách a naopak, resp. zemědělci poskytovali nomádům obilí a další výrobky
a nomádi zase zásobovali zemědělce masem a eventuálně kůžemi.Tato vzájemná závislost
však nebyla rovnocenná - obyvatelé vesnic se na svojí zemědělskou produkci mohli více či
méně vždy spolehnout a k životu jim bohatě stačila, zatímco nomádi nevystačili pouze z masa
a mléka; potřebovali obilí, které mohli získat pouze od vesničanů.
A zde nastává problém právě ve chvíli, když tato výměna není z ,,určitých důvodů"209
možná - pak kočovným pastevcům nezbývá nic jiného než si toto obilí vypěstovat sami.To
pak vysvětluje i ony náhlé vlny osídlování vrchoviny.
Trvalý zlom však nastává ve 12. století př. n. l., kdy končila egyptská nadvláda a došlo
ke zhroucení politického a s tím souvisejícího ekonomického systému, což mělo za následek i
již zmíněný problém nedostatku obilí pro nomádské pastevce.Ve výsledku to znamenalo, že
nomádští pastevci se těmto nastalým změnám museli přizpůsobit a to především pěstováním
vlastního obilí, což sebou přineslo pochopitelně i omezení jejich migrace, až došlo k trvalému
osídlení.
Nyní však vidíme, že výše zmíněné je zcela v rozporu s tím, co píše Bible.Raný Izrael
tu totiž vzniká následkem pádu kenaanské kultury – zatímco v Bibli je Izrael samotný
příčinou tohoto zhroucení.Většina Izraelitů tedy nepřišla z venku, ale ,,pocházela přímo z
Kenaanu."210 Nemáme tu co činit s hromadným vyjitím z Egypta, ani s násilným záborem
kenaanské země.Z toho plyne, že první Izraelci nebyli nikdo jiní než sami původní Kenaanci
– což je překvapující tvrzení oproti tomu, co čteme v Písmu!
A to není vše – další ranou biblickému příběhu mohou být i okolní území, přesněji
řečeno na východ od Jordánu – ,,v úrodnějších oblastech vysočiny jsme svědky stejných zvratů
v osídlení, stejné krize v mladší době bronzové a přesně stejné osídlovací vlny v době železné
I.Archeologické výzkumy v Jordánsku ukázaly, že historie osídlení na území Amónu, Moábu a
Edomu se v hrubých rysech historii osídlení izraelských území podobá."211
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Jenže Písmo nám jasně říká, že nešlo o Izraelce, ale o Amónské, Moábské a Edómské
královstí.Přesto existuje jeden malý rozdíl, který tyto oblasti od těch izraelských odlišuje; a
tím jsou nalezené kosti prasat.Mezi kostmi, které byly nalezeny při vykopávkách raných
izraelských vesnic na vysočině se žádné kosti prasat nenašly.Znamená to tedy, že ,,první
Izraelci nejedli vepřové maso"212, zatímco jejich východní sousedé ano.
Jak ale vysvětlit tento úkaz?Byly snad důvodem nepožívání vepřového masa
ekonomické nebo přírodní podmínky?Možná se jedná právě o konkrétní projev identity
Izraelců; přeci jen mějme na paměti, že stravovací zvyklosti vždy patří k prvotním znakům
odlišení národů mezi sebou.Je tedy možné, že raní Izraelci měli pocit jinakosti od všech
ostatních a tak jednoduše přestali konzumovat vepřové maso, zatímco jejich sousedé ho do
svého jídelníčku běžně zařazovali.

212
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II. Narativní část
II.1. Exodus
II.1.1. Připomenutí exodu z Egypta - přechod přes moře
Je to jeden z dalších velkých zázraků v Hospodinově režii.Hospodin rozděluje moře,
aby mohli Izraelité přejít po suchu, zatímco egyptské vojsko beze zbytku tone.Je to však také
jedna ze situací, kdy izraelský lid propadá strachu a skleslosti na duchu, přičemž k
odpovědnosti je znovu a opět volán sám ,,Mojžíš."213
Vše ale musí sloužit Božím záměrům a plánům – na jeho rozkaz Mojžíš svojí
pozdviženou holí rozděluje ,,moře"214 a Izraelité ucházejí hrozícímu utonutí, zatímco
Egypťané mu podléhají.I v tomto případě jsou tak veškeré pozemské mocnosti zbaveny své
,,nadpřirozené síly a samostatnosti."215
Tuto ,,zprávu o rozdělení vod"216 však nelze chápat výlučně jako popis přírodního
úkazu – jde tu o jakési vyznání víry, které ale vzniklo ,,v určité době"217 a bylo určeno
konkrétní skupině lidí.Můžeme zde rozpoznat i ohlas rozšířené staroorientální představy, jak
bůh – stvořitel ( u Babylóňanů Ea nebo Marduk ) v zuřivém zápase rozpoltil vládkyni chaosu
Tiámat, aby pak z jejích polovin ,,stvořil nebe a zemi."218 Tímto činem Bůh teď a tady
připravuje podmínky pro nastávající, nový život svého lidu.K žádnému boji tak mezi
Egypťany a Izraelci vůbec nedochází – vysvobození tedy není výsledkem snažení nebo zásluh
skupiny či jednotlivců, ale je plně v režii Hospodina; jen vztažená Mojžíšova hůl opět
oznamuje, že při díle je sám Hospodin.
Z historického hlediska však neexistuje žádný doklad, který by mohl potvrdit, že by
kdy došlo někde na hranicích Egypta k podobné ,,decimující katastrofě"219 egyptského vojska
– není to však jednoduše smyslem vyprávění. Cílem je ukázat, jak je lidská snaha bez Boha
marná a nakonec končí ve zmatku a smrti.,,V tomto příběhu"220 jsou tak dvě skutečnosti:
Egypťané se stávají obětí moře, zatímco Izraelité jsou díky Hospodinově zřejmé moci
213

I podle předešlých vyprávění lze usoudit, že právě on se jménem lidu jako jeho prostředník obracel k Bohu a
nikdo jiný; jen Mojžíš Hospodinu sděloval zoufalství a strach Izraelců.
214
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ochráněni; zároveň je tím Izrael veden k víře a možnosti spoléhání se v Hospodinovu sílu a
zároveň se tím prokazuje Mojžíšovo poslání.Přechod Rákosového moře je zásadním krokem v
celé linii Božích zásahů k záchraně vyvoleného lidu a další etapou k dosažení utvoření
nového národa, jehož vztah k Bohu je určen právě vírou.

II.1.2. Píseň o Hospodinově vítězství
Když Izraelité prošli přes vodu, radovali se – vždyť jejich život byl zachován a ti, kteří
jim naopak o jejich životy usilovali, utonuli.To byl ten nejvhodnější okamžik, jak projevit
svoji víru ve svého zachránce, v Boha.A tak se pustili do ,,zpěvu písně"221, která je přisouzena
Mojžíšovi a synům Izraele.
,,Důležitá část písně, jež je připsána Mirjam, je dochována v jednom z nejstarších
zápisů ( Ex 15,21 ).Je zajímavé, že tradice, která autorství písně připisuje ženě, se uchovala a
byla i písemně fixována.Mirjam se podílí na útěku z Egypta od začátku až do konce.Hraje roli
při záchraně dítěte Mojžíše – které se má stát Bohem pověřeným vůdcem – a je to též ona, kdo
zpívá chvalozpěv, když je únik dokonán."222 Stěžejní informací je především zjištění, že
,,Mirjamina píseň s bubínkem je na nákladě své starobylé formy a řeči počítána za nejstarší
část hebrejské poezie.I kdybychom ji vědomě nepovažovali za archaickou, je v každém
případě starší než vyprávění, do kterého byla vložena a může tak být ranným dokladem
mýtického exodu; takovým dokladem, který možná spadá až do 10. nebo 9. století a tím pádem
i před dobu Ámose a Ozeáše."223 Mirjamina a Mojžíšova píseň díků tak vzpomíná na
prokázání moci, které hraje velkou roli v textech osobní zbožnosti; lze však říci, že nejen tyto
písně, ale vůbec celé vyprávění exodu může být pokládáno za jedno velké zvěstování moci.
Jak ale uvidíme dále, velmi brzy se jásot a radost nad vysvobozením z Egypta změní v
opakující se změť nářků a reptání.

II.1.3. Motiv opakujícího se reptání
Izraelské tažení od Rákosového moře k Sínaji a odtud přes poušť do Kenaanské země
je neustále přerušované výjevy vzpoury a povstání.Co může být smyslem takového
nepříznivého popisování sebe sama?Co mají znamenat tyto stále se opakující scény nevole?
,,V těchto scénách je vyjádřena dvojí forma odporu: zaprvé odpor, na který narazilo
poselství jednoho Boha a s ním uzavřená smlouva u těch, kteří do tohoto svazku vstoupili a
nyní cítí, že obdrželi nesmírně nespravedlivé požadavky, které od nich tento svazek
požaduje.Za druhé je to odpor, ve kterém se tento svazek a jeden Bůh staví proti všemu, čemu
lidé donedávna věřili a co činili.Resp. toto náboženství výlučného božího svazku je samo
odporem a naráží na vzpouzení.Boží smlouva, která motivovala jak vyjití z Egypta, tak i
221
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
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ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.38.
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příchod do zaslíbené země, tvoří vrchol knihy Exodus.V mezích tohoto vyprávění jsou to scény
reptání, ve kterých je vyjádřena temná stránka tohoto svazku, stejně jako těžké boží výbuchy
hněvu, které ono reptání provokuje, jakmile je svazek uzavřen.Ve své knize Exodus a revoluce
poskytnul Michael Walzer tomuto tématu velmi význačnou pozici.Ve světle politického
významu dějinného exodu vidí v tomto motivu reptání vyjádření běžných potíží, se kterými
bojuje každá revoluce, každý pokus radikální novoty.Po každé revoluci je třeba překročit
poušť.Národ, který se v prvotním zanícení připojil k revolucionářům, kteří mu přislíbili
vysvobození z útlaku, se okamžitě změnil v odpor k revoluční elitě či vedoucí skupině, když
došlo na namáhavé cestě za novým řádem ke strádání, k donucovacím opatřením a
násilnostem.Ve scénách reptání se vyjadřuje kontrarevoluční odpor.Právě v těchto scénách,
které se potvrzují ve stále nových zkušenostech, leží důležitý základ pro trvalou živost exodu.
Walzer má pravdu, když podtrhuje význam stále se opakujících scén reptání, ve
kterých se lid bouří proti Mojžíšovu vedení i plánu vyvedení.Jeho politický význam jakožto
vyjádření kontrarevolučního odporu je bezpochyby centrálním aspektem jeho působení v
dějinách."224

II.1.4. ,,Putování pouští"225
V této části začíná popis cesty pouští, kterou Izraelité podstupují.Jak hned z počátku
uvidíme, je to mimojiné i doba zkoušek izraelského lidu.V tomto ohledu se nám dostane
odpovědí na otázky, jak se Hospodinův lid vypořádával se svojí minulostí v Egyptě a jak byl

224

,,In diesen Szenen kommt eine doppelte Form von Widerstand zum Ausdruck: erstens der Widerstand, auf den
die Botschaft des Einen Gottes und des mit ihm geschlossenen Bundes bei denen trifft, die in den Bund
eingetreten sind und nun die ungeheuren Zumutungen zu spuren bekommen, die der Bund von ihnen erfordert,
und zweitens der Widerstand, den dieser Bund und Eine Gott allem entgegensetzt, was die Menschen bisher
geglaubt und praktiziert haben.Diese Religion des exklusiven Gottesbundes ist Widerstand und trifft auf
Widerstand.Der Gottesbund, der sowohl den Auszug aus Agypten als auch den Einzug in das Land der
Verheissung motiviert, bildet den Hohepunkt des Buches Exodus.Im Rahmen dieser Erzahlung sind es die Szenen
des Murrens, in denen die dunkle Seite des Bundes ihren Ausdruck findet, sowie die schweren gottlichen
Zornesausbrucke, die sie provozieren, sobald der Bund geschlossen ist.In seinem Buch Exodus and Revolution
hat Michael Walzer diesem Thema eine sehr prominente Stellung eingeraumt.Im Licht seiner politischen
Deutung der Exodus-Geschichte sieht er in diesem Motiv den Ausdruck der typischen Schwierigkeiten, mit denen
jede Revolution, jeder Versuch einer radikalen Neuerung zu kampfen hat.Nach jeder Revolution gilt es Wusten
zu durchqueren.Das Volk, das sich in erster Begeisterung den Revolutionaren anschliesst, die ihm die Befreiung
von Unterdruckung versprechen, tritt alsbald in Widerstand zur revolutionaren Elite oder Avantgarde, wenn es
auf dem muhsamen Weg hin zu einer neuen Ordnung zu Entbehrungen, Zwangsmassnahmen und Gewalt
kommt.In den Szenen des Murrens kommt dieser konterrevolutionare Widerstand zum Ausdruck.Gerade in
diesen Szenen, die sich in immer neuen Erfahrungen bewahrheiten, liegt ein wichtiger Grund fur die
fortwahrende Lebendigkeit der Exodus-Erzahlung.Walzer hat Recht, die Bedeutung der standig
wiederkehrenden Szenen des Murrens, in denen sich das Volk gegen Moses Fuhrung und das Projekt der
Auswanderung emport, zu unterstreichen.Seine politische Deutung als Ausdruck konterrevolutionaren
Widerstands trifft zweifellos einen zentralen Aspekt ihrer Wirkungsgeschichte." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die
Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.305-307.
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,,V Ex 15,22 začíná nový úsek vyprávění, který můžeme celý nadepsat Izrael na poušti; Izraelci začínají totiž
pronikat do osídlené země teprve od Nu 20,14." In: RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do
starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.36.
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schopen přijmout skutečnost, že nyní je jejich ,,ochráncem Bůh."226 První problémovou
situací je nedostatek vody.Tři dny putují Izraelci zcela vyprahlou ,,pouští Šúr."227
V této souvislosti je třeba zmínit ještě jednu změnu, která souvisí především s textem
v Ex 13,21; při cestě, resp. útěku z Egypta šel Hospodin před Izraelci ve dne v oblakovém
sloupu, aby jim ukazoval cestu, v noci pak v ohnivém sloupu, aby jim na ní svítil.V části Ex
15,22 však nastává zvrat: ,,Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál"; s tímto zněním textu
se ztotožňuje i Ibn Esra. R.Jehoschua spolu s R. Elieserem však namítají, že Izraelité putovali
jen podle rozkazu Všemohoucího, jak je psáno v Nu 9,23: ,,Na Hospodinův rozkaz tábořili,
na Hospodinův rozkaz táhli dál."
Vodu sice nakonec nacházejí v oáze Mara, ale ta se nedá pít – což ostatně naznačuje i
samotný název, který tomuto místu Izraelité dali, tj. ,,Mara - hořká."228Kde se ale tato oáza
nacházela, ,,nelze s jistotou určit."229 Z toho, co text píše je zřejmé, že vhodilo-li se něco do
takové vody, došlo k chemické reakci a voda byla rázem pitná – v tomto případě se jedná o
dřevo, které Mojžíš podle Hospodinova rozkazu do vody háže ( ze slané vody se stala voda
sladká ).Nevíme však, o jaké ,,dřevo"230 se přesně jednalo a text sám nám o tom nic více
neříká.
Ať už je ale vysvětlení jakékoli, zde je tento jev přípsán Hospodinovi – Bůh je
lékařem a Mojžíš je opět a znovu prokázán jako ten, koho Hospodin poslal.,,V této souvislosti
dává Bůh také příslib, že bude svému lidu lékařem a ušetří ho před všemi Egypťanům
způsobenými nemocemi, pokud budou dodržovat jeho nařízení a zákony."231
Celá tato událost je zasazena do doby zhruba tři dny poté, co byli Izraelité zachráněni
před Egypťany – lid, který zažil osvobození z otroctví samotným Hospodinem, znovu
reptá.Toto reptání však dočasně umlkne.Vyvedený lid se má naučit spoléhat se na svého Boha
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Hospodin prosazuje své záměry i přes odpor a neochotu svého lidu.
V Nu 33,8 je tato poušť nazvána Étam; možné vysvětlení podává Ibn Esra: ,,je možné, že na této poušti byla
dvě města, přičemž jedno se jmenovalo Šúr a druhé Étam.Proto mohla být tato poušť pojmenována podle obou
těchto měst, tzn. buď poušť Šúr nebo poušť Étam; při porovnání Ex 15,22 a Nu 33,8 lze tak prokázat, že poušť
Šúr a poušť Étam jsou identické." In: IBN EZRA, Abraham ben Me r a Dirk U ROTTZOLL. Abraham Ibn Esras
langer Kommentar zum Buch Exodus. New York: De Gruyter, 2000, s.432.
228
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Praha: Advent-Orion, 2003, s.298.
229
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Na typ dřeva se názory velmi různí; například R.Jehoschua ben Korcha tvrdil, že se jednalo o dřevo
oleandru.R.Natan byl naopak přesvědčen, že se jednalo o cedr a R. Eleasar myslel na olivovník – to protože
málo které dřevo je tak hořké jako právě dřevo olivovníku.Byli však i tací, co toto dřevo považovali za kořen
fíkovníku či granátového jablka.Pokud bychom se však drželi myšlenky R. Eleasara, pak se naskytne otázka, jak
je možné vyléčit hořkou vodu opět jen něčím hořkým?Ibn Esra tento hlavolam zdůvodňuje celkem jednoduše:
,,látku, která škodí, vložil do jiné škodlivé látky, aby tím tak učinil zázrak." In: IBN EZRA, Abraham ben Me r a
Dirk U ROTTZOLL. Abraham Ibn Esras langer Kommentar zum Buch Exodus. New York: De Gruyter, 2000,
s.434.
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,,In diesem Zusammenhang gibt Gott auch seine Zusage, seinem Volk ein Arzt zu sein, der es vor allen den
Agyptern zugefugten Krankheiten verschont, wenn es seine Gebote und Gesetze halt.Darin kann man die Spur
einer alternativen, vermutlich alteren Version des Auszugsmythos erkennen, die die Sinai-Perikope nicht kennt."
In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.40.
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a důvěřovat mu.Tento vztah je však vázán na poslušnost ,,Božích nařízení"232, která lid
získává právě zde v Maře.Přesto se nedozvídáme žádné konkrétní podrobnosti – důvodem
může být ten fakt, že se jedná jen o jednu zastávku z mnoha na cestě k místu, kde bude
završeno uzavření smlouvy a kde lid získá kompletní směrnice a zákony nejen pro všední
život, ale též pro obecenství s Hospodinem.
Další zastávkou je místo zvané ,,Élim"233 se dvanácti vodními prameny a sedmdesáti
palmami - tím jsou však veškeré informace k tomuto místu vyčerpané.Vzhledem k uvedeným
číslům dvanáct a sedmdesát lze předpokládat, že se jednalo o určitý druh posvátných míst;
možná se jednalo přímo o svatyně.Pokud bychom totiž vzali v úvahu, že slovo Élim znamená
mimojiné i ,,silný strom"234 , tzn. ve smyslu principu, který vyjadřuje spojení země s nebem (
kořeny a koruna stromu ), resp. s bohy, pak se skutečně mohlo jednat o pohanská posvátná
místa; v tom případě by byl kladen důraz na zkoušku boje pokušení s pohanstvím, resp. zda-li
jsou Izraelité schopni přijmout Hospodina jako jediného Boha nebo mají tendence vracet se
kulticky do Egypta.
Co však nevíme je délka pobytu Izraelců v élimské oáze před další cestou do pouště
zvané Sín.,,Dozvídáme se, že Sín leží mezi Élimem a Sínají ( Ex 16,1 ), což znamená, že
Izraelci mířili na jih, k výběžku Sínajského poloostrova.Údaj v Exodu 16,1 nám říká, že
uběhlo asi šest týdnů, než Izraelci vstoupili do pouště Sín.Přesné geografické vymezení pouště
Sín, ležící mezi Rudým mořem a horou Sínaj, závisí na poloze ostatních zmíněných míst, kde
se Izrael zastavoval.Přesná geografická lokalizace je velmi nejistá."235

II.1.5. Pokrm z nebe
Dějištěm jedné z dalších důležitých a závažných událostí na cestě pouští, seslání
pokrmu od Boha je ,,poušť Sín"236, kam Izraelci dospěli za necelé dva měsíce po odchodu z
Egypta.Mezi Izraelci je znovu slyšet ,,reptání"237, tentokrát ale nejen proti Mojžíšovi, ale i
proti Áronovi.,,V češtině nemá slovo reptat tak dramatický potenciál jako v hebrejštině; je
spíše bližší výrazu ,,stěžovat si“.V hebrejštině naproti tomu vyjadřuje zlobu, nespokojenost,
hněv a odpor či dokonce otevřené nepřátelství vůči božím vůdcům a popření autority, která je
ustanovila."238
Lid se znovu začíná ve vzpomínkách vracet do do Egypta – najednou se jim tehdejší situace
jeví ve vzpomínkách růžově, i když skutečný stav lidu byl v zemi otroctví dosti odlišný.Pokud
232

R. Jehoschua spolu s R. Eleasarem se domnívali, že v případě nařízení se jedná o odhalení cudnosti, hanby,
studu, resp. zákaz incestu – jak je psáno v Lv 18,30; v případě právního ustanovení jde o právní určení vztahující
se ke znásilnění, odplatě trestu a ke zranění.Může tu však být hlubší souvislost mezi uzdravením vody a
obdržením určitých nařízení a ustanovení – stejně, jako Hospodin uzdravil vodu a Izraelité tak rázem měl co pít (
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totiž Izraelité vůbec měli v Egyptě nějaké hrnce masa a chléb co hrdlo ráčí, byly tyto věci na
úkor těžké poroby, a to jak hmotné, tak i duchovní, tzn. v Egyptě hrozila Božímu lidu totální
záhuba.Jenže nesnáze při putování a strádání na poušti ( což k sobě de facto patří ) působí na
Izraelce tak, že si svojí situaci zkreslují a tak podléhají iluzím.
,,Bylo by chybou se domnívat, že exodus Izraelitů z Egypta si vynutily čistě
hospodářské pohnutky.Byl to stejný případ jako Abrahamovo přestěhování z Uru a Cháranu
do Kenaanu.Nešlo pouze o únik z útrap.Bible skutečně naznačuje, že strádání bylo
snesitelné.Život v Egyptě byl po celé 2. tisíciletí př. Kr. příjemnější než v kterékoli jiné části
starověkého Blízkého východu ( když to vezmeme obecně ).Motivace k exodu byla určitě
politická."239 Izraelité byli pro Egypt a Egypťany ,,nebezpečnou a hlavně dost velikou
menšinou"240; faraon varuje svůj vlastní lid před Izraelity, kteří se stávají postupně větší a
zdatnější skupinou.A to byl hlavní důvodu k jejich útisku.
Do této krize okamžitě zasahuje Hospodin – text sice nehovoří o tom, že by se ,,sám
Mojžíš obracel o pomoc k Hospodinu"241 , přesto ho Bůh oslovuje.Izraelcům je slíben chléb z
nebe, který bude pro ně jednak záchranou, Boží péčí, ale zároveň i zkouškou, která má dvojí
význam.Zaprvé se má lid naučit odevzdanosti do Boží péče, být spokojený s množstvím své
každodenní stravy, tzn. nehromadit ji do zásoby, ale také se má učit poslušnosti Božího
zákona – v tomto smyslu se zde zdůrazňuje svěcení dne odpočinku, což je také vyznavačským
činem Hospodinova lidu.Dar many je příležitostí k procvičení se v pravidelném a řádném
zachovávání dne odpočinku, který je určen jako svatý a patřící Bohu.V Egyptě tento den
Izraelité ani dodržovat nemohli, resp. už z důvodu, že ho sotva znali jako den oddělený od
ostatních.Nyní, když ale Egypt opustili a připravují se ke vstupu do zaslíbené země, umožňuje
jim Hospodin tento den zvaný šabat světit a zachovávat.K tomu však patří i zákaz jakékoli
práce, a to sbírání many a příprava jídla z ní nevyjímaje.Celý tento svátek je de facto
svědeckým činem, zjevným protestem proti pohanství.Posvěcení tohoto dne odpočinku též
odkazovalo na ,,Hospodinovo dílo stvoření"242 a na zaslíbené odpočinutí, které Hospodin
svému lidu připravuje - ,,šestého dne to mělo být dvojnásobné množství, neboť o sabatu, který
byl vlastně založen teprve s darováním desatera na Sínaji, se sbírat nesmělo."243
Mojžíš s Áronem tak ohlašují lidu zachraňující Boží skutek, který jim bude důkazem,
že z Egypta nevyšli z vůle Mojžíše nebo dokonce Árona, ale z Hospodinova rozhodnutí.Večer
dostanou Izraelci k jídlu maso, ovšem ještě větší div se stane ráno – dostanou chléb.Lid má
tímto činem spatřit Hospodinovu slávu, tzn. ,,viditelný důkaz jeho přítomnosti."244 Zároveň si
mají ale uvědomit, že jejich neustálé stížnosti a reptání se dotýkají především přímo
Hospodina a jsou tím pádem vzpouzením se proti němu.Kdo jsou Mojžíš a Áron?Oni jsou
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sice pouze služebníky Hospodina, kteří však mají konat a také konají jeho vůli, tzn. reptat
proti nim znamená reptat proti Bohu.
Slíbeným masem jsou nakonec křepelky; že je tento biblický výjev skutečně možný,
dokládají i mnohé zprávy. ,,Jev se opakuje na jaře a na podzim, když velká hejna křepelek
překonávají Středozemní moře při svém tahu ze severských zemí do Afriky na podzim a při
zpáteční cestě na jaře.Celá hejna, unavená z dlouhého letu, odpočívají na jižním pobřeží země
( mezi Gázou a El-Arish ), jsou chytána do předem připravených sítí, do kterých padají
vyčerpáním."245 Tento jev je však připsán Hospodinově zásahu k záchraně svého lidu a je tak
prokazována i jeho svrchovanost nad samotnou přírodou.V naprosté pustině tak dává svému
lidu obživu a s tím také spojenou možnost života.,,Přílety křepelek se už ale později
neopakují."246
V brzké ranní době pak z nebe padá slíbený chléb.Jednalo se o cosi, co bylo Izraelcům
zcela neznámé.Jejich otázka ,,man hú''247 je zároveň aktem pojmenování tohoto chlebu:
mana.Dnešní obdobu many na Sínajském poloostrově popisuje Ibn Esra takto: ,,jedná se o
Tamarix nilotica mannifera.Roste od oblasti Mrtvého moře až po Egypt a Sínaj, kdy medová
šťáva kape na bodláčí Coccu manniparu; jedná se o něco podobného jako je rosa v Maroku,
která se užívá jako léčivý prostředek."248 Toto vysvětlení přirozeného výskytu hmoty je však
pro biblickou událost exodu problematické.,,Tato látka se vyskytuje jen po několik týdnů v
roce a její množství jistě nemohlo postačit k nakrmení velké skupiny lidí každý den.V tomto
případě jednoduše musíme přijmout dochované svědectví a nesnažit se je vysvětlit nějakým
přírodním jevem."249
Ať už je však vysvětlení jakékoli, text de facto nemá zájem na přirozeném výkladu.Jde
především o to, že Izraelité smějí tento chléb přijímat jako nebeský pokrm – Hospodin jim ho
dává v době nouze a strádání na poušti.Tak se mana stává Izraeli dalším znamením Boží
přítomné milosti a zaslíbením nového věku, zaslíbením života.
Div nasycení tímto nebeským chlebem tkví i v tom, že stačí pro všechny, pro celý
putující lid – ,,nikdo netrpí nouzí."250 Sbírání many má však také další účinky – vychovává lid
k překonávání sobectví a lakomství.Jakákoli snaha uschovat si pro sebe něco málo navíc
vychází vniveč, navíc vyvolává jen a pouze Mojžíšův hněv – tato lakotnost je tak výsledkem a
245

,,The phenomenon repeats itself in spring and in fall when large flocks of quail pass over the Mediterranean
Sea on their migration from northern countries to Africa in fall and on their return in spring. Weary from their
lengthy flight, the flocks settle on the southern coast of the country (between Gaza and El-Arish), to be caught in
nets spread out before they settle, into which they fall exhausted." In: SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael
BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in association with
Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.761.
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V Nu 11,31-35 je zpráva postavena jinak, resp. lid je nespokojen s manou, pohrdá jí a touží po
změně.Nadbytek křepelek se nakonec stává prostředkem Hospodinova hněvu.
247
,,Co je to?"; etymologie slova mana je však stále velmi nejistá.
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IBN EZRA, Abraham ben Me r a Dirk U ROTTZOLL. Abraham Ibn Esras langer Kommentar zum Buch
Exodus. New York: De Gruyter, 2000, s.446.
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.151.
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Na osobu se měl nasbírat 1 omer, tj. asi 3,6 l.
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zároveň důkazem neustálé nedůvěry lidu vůči Bohu a jeho péči – ani z Božích darů si totiž
nelze hromadit poklady, protože pokud neslouží Boží vůli, resp. jejímu stanovenému cíli a
nejsou-li sdíleny s druhými, tak podléhají zkáze.
Nádoba s manou měla být pro další pokolení izraelského lidu jakousi památkou, měla
být uložena před Hospodinem a opatrována.Již v tomto smyslu zde začíná lehce zaznívat
narážka na schránu úmluvy a stan setkávání, ne-li dokonce na Šalomounův chrám – ty však
byly zřízeny až v pozdější době.Rozkaz, který Áron dostává, tak mohl být splněn až později.Z
toho je znatelně vidět, že text tak, jak jej známe dnes, ,,pochází z doby mnohem pozdější."251
Důležitý význam má však ještě jedna poznámka týkající se chlebu, many – jedná se o
pokrm poutníků; je to chléb, který umožňuje ,,cestu k cíli"252, který je určen samotným
Bohem.

II.1.6. Voda ze skály
Dalším významným stanovištěm Izraelců je v knize Exodus uveden ,,Refídim."253 Na
této zastávce však nejde pouze o vyvedení vody ze skály, ale také o ,,nové reptání"254, svár a
pokušení.Kde se nachází Refídim?,,Pokud vyjdeme z hebrejského textu a budeme brát v potaz
předpokládanou jižní cestu exodu, budeme muset Refídim umístit někam okolo Mojžíšovy
hory, nedaleko od výběžku Sínajského poloostrova.Wadi Feiran bylo od byzantských dob
považováno za lokalizaci Refídimu."255
Tato zastávka a místo se však stává důvodem k další vážné krizi.Nedostatek vody
dolehl na Izraelce sice ,,už předtím"256, ovšem nyní dochází přímo ke vzpouře proti Mojžíšovi
– Izraelité ho viní z toho, že je vydal napospas smrti žízní.Jejich obvinění je svým způsobem
velmi ,,podobné tomu před sesláním many"257 - z toho vyplývá, že se lid znovu a opakovaně
nenechal poučit; stále pochybuje o tom, že Mojžíšův čin vysvobození je zároveň činem a
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Původní vyprávění, které bylo po celé generace předávané pouze ústně, bylo nakonec rozšířeno o mladší
dodatky.
252
Hospodin dává manu svému lidu i v době, kdy je nevěrný a pro tuto svojí nedůvěru musí bloudit pouští 40
let.V tom případě se stává mana také svědectvím, že Bůh neopouští svůj lid, ale zůstává při něm.Přesto však
tento chléb sám o sobě je pokrmem pouze dočasným, resp. jeho čas končí, jakmile lid vstoupí do zaslíbené země,
tzn. je pouze předzvěstí toho, co přijde.
253
Zajímavostí je, že kniha Numeri vyjmenovává mezi oběma stanovišti ještě dvě další zastavení, a to Dofku a
Alúš, viz. Nu 33,12-14; nic bližšího však už neříká.,,Že byly Dofka a Alúš v druhé Mojžíšově knize vynechány je
patrně způsobeno tím, že zde nedošlo k žádné důležité události; proto Písmo cestu zkrátilo." In: IBN EZRA,
Abraham ben Me r a Dirk U ROTTZOLL. Abraham Ibn Esras langer Kommentar zum Buch Exodus. New York:
De Gruyter, 2000, s.470. Též se nabízí otázka, proč jsou události v Refídimu stavěny tak bezprostředním
způsobem až za zprávu o seslání many?Možná proto, že k jídlu bezprostředně patří i pití – a to především v
případě, má-li být zachován život lidu.
254

Téměř neustálé reptání Izraelců při putování pouští se zdá být v rozporu s prorockým pohledem na pobyt na
poušti jako na na dobu vzorového vztahu mezi Bohem a jeho lidem, např. Oz 2,17[15].
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.151.
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V Maře.
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Ex 16,3.
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projevem Boha.Z tohoto nepoučení pak pramení ztráta jistoty, propadání hněvu a zlobě, což
už samo o sobě není daleká cesta k ,,násilí a zločinému jednání."258
Tato krizová situace hrozící rozkolem mezi lidem a Mojžíšem je nakonec zachráněna
Hospodinovým zákrokem, resp. příkazem Mojžíšovi.Hospodinova moc a přítomnost má být
prokázána ale nejen před celý lidem, ale především před jeho představiteli, staršími.Na
Hospodinův příkaz Mojžíš použije opět svoji hůl, tu samou hůl, kterou prokazoval
Hospodinovu moc před celým Egyptem.
Velmi důležitá je zde také zmínka o skále, která je svým pojmenováním ztotožňěna s
horou ,,Choréb."259 Znamená to, že šlo o tu samou horu, na které se zjevil Hospodin v
,,hořícím keři"260 a na níž byl také ,,vydán Zákon ?"261 Nikoli, Refídim nemuselo být výlučně
místem přímo u hory Choréb; toto jméno skály mohlo být zkrátka jen označením jakékoli
hory či skály v pusté krajině, kde projevil svoji přítomnost samotný Bůh; to by ostatně mohlo
odpovídat již výkladu slova Choréb, tj. ,,vyprahlé místo."262 Taková interpretace by navíc v
události vyvedení vody ze skály ještě více zdůraznila význam takového zázračného výjevu.
I proto se ,,vyvedení vody ze skály"263 jeví lidu opět jako důkaz Hospodinovy
přítomnosti, o které Izraelité znovu a ,,opakovaně pochybovali"264 - nejde tu však pouze a jen
o jeho přítomnost, ale též o jeho moc a především zachraňující lásku.
Zachraňující pramen vody vytrysklý ze skály tak dostává hned dvě, vzhledem k situaci
velmi příznačná jména – Masa ( Pokušení ) a Meriba ( Spor ), která mají Izraeli do budoucna
připomínat nejen jeho hřích, ale také vystihnout k čemu na daném místě došlo, tj. k velkému
,,Božímu slitování."265
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To již naznačují samotná Mojžíšova slova o možném hrozícím nebezpečí ukamenování.
Značným problémem je vůbec jméno této hory.,,Vedle označení boží hora ( Ex 3,1; 4,27; 18,5; 24,13, srov.
1Kr 19,8; Ž 68,16 ) máme v Ex 3,1 ( a 1Kr 19,8 ) jméno Choréb, zatímco v Ex 19 se střídá výraz hora ( v.
2.3.12.14.16 atd. ) se jménem hora Sínaj ( v.11.18.20.23 ).Obě jména najdeme také v jiných knihách Starého
zákona, přičemž jméno Choréb se zvlášť hojně vyskytuje v Deuteronomiu ( 1,2.6.19; 4,1.15 aj. ).Většinou se má
zato, že se jedná o dvě odlišné tradice jmen pro tutéž horu; nedávno byla vyslovena teze o dvou původně
oddělených tradicích smlouvy ( Cazelles ).Naproti tomu Perlitt měl zato, že jméno Sínaj bylo kvůli svému
původnímu spojení s Edómem ( srov. Sd 5,4n; Dt 33,2 ), který svého času platil za zvláštního nepřítele Izraele,
jménem Choréb nahrazeno." In: RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury.
Praha: Vyšehrad, 2003, s.37.
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Ex 3,1.
Dt 5,2; Ex 19,1nn.
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HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2003, s.194.
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I dnes existuje druh vodní věštby a beduíni dokáží nalézt pramen a dostat se k němu s pomocí proutku nebo
hole.
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Ex 17,7.
Ostatně, především na pozadí lidského hříchu o to více vyniká šíře Božího slitování – Izrael si mohl touto
událostí připomínat, že ve všech obtížích, v jakémkoli ohrožení a strádání je s ním Hospodin.Podobná situace je
popsána i v Nu 20 – v Kádeši kromě opětovného reptání lidu tentokrát zakolísá dokonce i sám Mojžíš.Má totiž
jen pouhým slovem vyvést vodu ze skály, ale pravděpodobně se obával zmařeného výsledku a proto se uchyluje
k již dříve vyzkoušenému prostředku, tj. ke své holi.Čtenáři se zde může vybavit též egyptská rána v podobě
265
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II.1.7. Vítězství nad Amálekem
K Refidímu se však také váže kromě zázraku vyvedení vody ze skály i úplně první boj
na cestě do zaslíbené země, včetně vystoupení pozdějšího vůdce lidu ,,Jozua"266, kterého
Mojžíš pověřuje úkolem vést Izraelity do boje proti nepříteli – Amálekovi, který se jim
postavil do cesty.
Amálekovci představovali pro Izraelity dvojí hrozbu: protože odvozovali svůj ,,původ
od Ezaua"267, resp. považovali se za Ezauovy potomky, připomínali tím Izraelcům jakožto
Jákobovým potomkům dávný spor o prvorozenectví.S Amálekovci tak znovu ožila otázka po
oprávněnosti cesty Izraelců – opravdu platí výlučně Boží zaslíbení právě pro tento lid z
Jákobovy linie?
Další nesnází bylo, že Amálekovci sídlili u jižního pomezí zaslíbené země, tzn.
představovali pro lid zeměpisnou překážku.Hrozilo tak reálné nebezpečí, že se jim znemožní
vstup do země zaslíbené praotcům.Nakonec však boj, ze kterého vyjdou Izraelité jako
vítězové, je tedy jakýmsi ujištěním, že dávné Boží zaslíbení pro Izraelský lid skutečně platí.
Tento boj Izraelitů s Amálekovci včetně jejich vítězství však ve skutečnosti není
izraelským bojem, resp. vítězství není výsledkem jejich zásluh nebo síly, ale je to boj
Hospodinův – vše v něm závisí na Bohu, na jeho moci a vůli; vojenská síla a dovednosti
vyvoleného lidu zde nerozhodují – to právě ona Mojžíšova vztažená ruka předává bojujícím
Izraelitům mimořádnou sílu a moc, která pochází od Hospodina – jakoby sálá z jeho ruky na
izraelské vojsko.
Tento příběh je však ještě jednou věcí zajímavý, resp. jedná se o nový prvek – v
minulých událostech byl Mojžíš stále v různých zápasech a přímluvách sám; jeho bratr Áron
byl spíše jeho pomocníkem nebo lépe řečeno pouhým tlumočníkem.Tentokrát je ale
Mojžíšovi zapotřebí, aby měl po boku blízké druhy, zde jmenovitě ,,Árona a Chúra"268, kteří
mu pomůžou a podepřou ho, když mu jeho vlastní síly již nestačí.To bylo tedy i jakýmsi
pomocným předpokladem pro to, aby mohl boj nakonec skončit vítězně.
Zajímavou, neméně důležitou částí příběhu je Boží příkaz, který ukládá Mojžíšovi za
povinnost jednak zapsat tuto událost do knihy a zároveň vysvětlit Jozuovi ( s největší
pravděpodobností se zřetelem k jeho dalším, budoucím úkolům ) zvláštní význam tohoto
boje.Úspěch v této bitvě není jen jedním vítězstvím – je to též znamení budoucího dobytí
zaslíbené země.
Oltář, který je nakonec vybudován a zasvěcen samotnému Bohu je pojmenován
,,Hospodin je má korouhev.'' Korouhev byla válečná insignie, kterou se dával pokyn k boji.To

proměny vody v krev.Sice ne sám Mojžíš, ale Áron se svou holí na Hospodinův příkaz proměňuje vodu tím, že
udeří do vod Nilu, viz. Ex 7,19n.
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Nu 27,18nn.
Gn 36,12.16.
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Ex 17,12.
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by tedy znamenalo, že Hospodinovy boje mají a smějí být vedeny jen a ,,pouze na Boží
pokyn"269, nikoliv z vůle lidu.
Jelikož se mluví o ,,vztažené ruce nad nad trůnem Hospodinovým''270 , je
pravděpodobně přebudován v oltář právě ten kámen, na kterém při bitvě s Amálekovci jako
na trůnu Mojžíš seděl.Z toho, co o tomto oltáři nyní víme se nabízí otázka: existoval tedy v
Izraeli jeden zvláštní oltář, při kterém byla vyhlašována tzv. svatá válka?Nebo byl takovým
každý Boží oltář a kdykoli se nad něj vztáhla ruka kněze, automaticky to znamenalo boj či
přímo boj proti Amálekovi a jeho potomkům a všemu, co Amálek představoval?Ve druhém
případě by to znamenalo připomínání si toho, že Boží vyvolený lid je Božím bojovníkem, že
je připraven k zápasu o Boží zaslíbení, tzn. zaslíbenou zemi, ve které má být králem jen a
pouze Hospodin.

II.1.8. Návštěva Mojžíšova tchána
Mojžíš se po dlouhé době setkává se svým tchánem Jitrem ( Reúelem ), midjánským
knězem a knížetem, který ssebou přivádí i svojí dceru, Mojžíšovu manželku Siporu a dva její
syny, jejichž jména Geršom a Elíezer jsou živoucí připomínkou důležitého Božího zásahu do
Mojžíšova života: tím bylo pohostinství v cizí zemi, a Boží pomoc a vysvobození před
faraónovým hněvem.K setkání dochází u ,,bezejmenné Boží hory."271
Toto společné setkání má v sobě i rozmanitý nádech – nejen, že Mojžíš Jitrovi
vypravuje vše, co Bůh učinil svému lidu – zvláště pak záchranu a vysvobození z Egypta – na
což Jitro odpovídá vyznáním, že Hospodin Bůh je větší než všichni ostatní bohové; dalo by se
tedy říci, že z Jitra se stal konvertita; hlavním vrcholem celého tohoto setkání je zápalná oběť
pro Hospodina a společné stolování.
Zápalná oběť byla způsobem daru Bohu.Zvíře se spálilo bez ohledu na obětujícího,
resp. ten neměl právo si z oběti ponechat ani malou část pro sebe.Jenže při obětních hodech
tomu bylo naopak – při nich bylo zvíře snězeno a jen některé části byly ponechány
Bohu.Hlavním významem tohoto stolování tak bylo upevnit vzájemné vztahy s lidmi, ale též
mezi sebou a Bohem.Tím pádem byly tyto hody jakýmsi počátečním jevem při uzavírání
smluv; zde to jmenovitě znamená sblížení Mojžíše s Jitrem, přesněji řečeno ,,Izraele s
Midjánci"272, což však započalo již dříve, a to samotným Mojžíšovým útěkem do jejich země
a poté i sňatkem s Jitrovou dcerou.
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To je základ pro tzv. Svatou válku.
Ex 17,16.
271
Ex 3,12.
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Ovšem v Nu 25,17 a 31,2 čteme naopak přímé Hospodinovy rozkazy proti samotným Midjáncům a dokonce
později, například v Sd 6,1n a 7,25 vystupují i jako nepřátelé Izraele – z toho lze usuzovat, že dočasně příznivý
pohled na Midjánce byl ovlivněn chováním té jedné konkrétní skupiny, se kterou měl Izrael po záchraně z
Egypta přímou zkušenost a styky.
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,,Na Sínaji se stal zástup vystěhovalců národem a sice ve dvou etapách; nejdříve
zespoda a poté zeshora.O prvním kroku se vypráví v 18.kapitole."273
Toto setkání Mojžíše a Jitra má však ještě jeden důležitý prvek, který se nesmí
opomenout – a tím je zavedení nového právního řádu.Při své návštěvě Jitro vidí, jakým
způsobem Mojžíš soudí lid, resp. pozoruje, že na něm spočívá celé břemeno zodpovědnosti –
dělá prostředníka mezi lidem a Bohem, ,,soudí"274 různé rozepře rozdílné závažnosti mezi
lidem a k tomu všemu je ještě učí Božím zákonům.
Jitro mu poskytuje pomoc v podobě rady, aby právě ty méně závažné rozepře soudili
,,jiní" , a to vybraní muži z lidu – měli by to být lidé osvědčení, důvěryhodní, hlavně též
zbožní a zcela neúplatní. Mojžíšovi by pak připadala role, ve které je zcela nenahraditelný – a
tou je zastupování lidu před Bohem a rozhodování v důležitých otázkách, resp. v obtížnějších
sporech – tzn. hájení práva a pravdy.Tímto uspořádáním tak Izraelci dostávají i pevnou
organizaci.
275

,,Tato čtyřstupňová struktura zodpovědnosti a zastupování se orientuje na model
vojského řádu, zde však slouží pokojnému účelu urovnávání právních sporů. Každý náčelník
je za svojí skupinu - deseti, padesáti, sty a tisíci osob - zodpovědný, Mojžíš je však
zodpovědný za všechny a zastupuje je před Bohem.Touto zodpovědností a zástupnictvím
získává původně dav putujících strukturu.Tento princip lze nazvat konektivismem zespoda,
tzn. spojuje jednotlivce rozrůstajících se skupin až do takové rozsáhlé velikosti, která vytváří
pojem národa nebo lidu ve smyslu politické jednoty."276
Také zde se tedy předpokládá zákon, který byl zjeven teprve až v následné Sínajské
perikopě. To vše odkazuje na skutečnost, že tato Sínajská perikopa je pozdější vsuvkou, která
jak zákon, tak i vytvoření Izraele jako národa učinila vrcholem událostí zjevení, které začaly
již scénou hořícího keře a pokračovaly v událostech egyptských zázraků.Jde vlastně o
směrnice a zákony, které byly součástí jednotlivých rozmluv mezi Bohem a Mojžíšem a
původně netvořily vlastní, velkolepý akt zjevení.To je teprve dílo určité kompoziční práce,
která sjednotila vyprávění exodu, stejně tak jako dar zákona na Sínaji - v tom lze spatřit jasný
otisk kněžského díla.
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,,Am Sinai wird die Masse der Ausgewanderten zum Volk, und zwar in zwei Schritten, zuerst von unten und
dann von oben.Der erste Schritt wird im 18. Kapitel erzahlt“ In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der
Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.223.
274
Soudce - ,,nešlo jen o ty úkony, které máme spojeny se soudy, právníky a rozsudky.Hlavním úkolem
pověřeného soudce bylo udržovat harmonické vztahy mezi lidmi.Soudcové často jednali jako arbitři a obnovovali
mír ve společnosti.Zdá se, že v těchto raných dobách svobodného života se Mojžíš pokoušel všechno smiřování
zajistit sám." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi
biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.153.
275
Podle Ex 18,25 se mělo jednat o správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.
276
,,Diese vierstufige Struktur der Verantwortung und Reprasentation orientiert sich am Modell einer
Heeresordnung, dient aber dem friedlichen Zweck der Schlichtung von Rechtsfallen.Jeder Anfuhrer is fur seine
Gruppe – von 10, 50, 100, 1000 Personen – verantwortlich, Mose aber is fur das Ganze verantwortlich und
reprasentiert es vor Gott.Durch Verantwortung und Reprasentation erhalt die amorphe Masse eine
Struktur.Dieses Prinzip kann man einen Konnektivismus von unten nennen.Es bindet den Einzelnen aszendent in
Gruppen von wachsender Grosse ein bis hin zu der umfassenden Grosse, die den Namen Volk oder Nation im
Sinne einer politischen Einheit verdient.“ In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt.
M nchen: C.H. Beck, 2015, s.224.
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Již na této konkrétní situaci, kdy při setkání Izraele s Midjánci dochází k
,,obohacení"277 o smysluplné a funkční uspořádání záležitostí, je možné spatřit prvky
budoucího času, zvlášť pak v době soudců – izraelské kmeny byly spravovány tzv. soudci.
V souvislosti s Midjánci je třeba zmínit i tzv. kénijskou hypotézu; ,,protože Midjánci a
Kénijci bývají ve Starém zákoně příležitostně ztotožňováni, mluví se často o kénijské
hypotéze.Ale nanejvýš tu je naznačena vzpomínka na náboženské kontakty nebo společné
momenty, v nichž hrála jistou roli i poloha boží hory v oblasti midjánských pastvin ( Ex 3,1
).Na nějaké převzetí nic nepoukazuje ( naopak: Ex 18,11 zní spíše jako jakési Jitrovo obrácení
)."278 Ztotožňováni Kenaanců s Midjánci je však rozeznatelné např. již ze znění textu v Sd
1,16: ,,Kénijci, synové Mojžíšova tchána.“
,,O Midjáncích se předpokládá, že pocházeli z jednoho z Abrahamových synů, který
vzešel z jeho druhého manželství po smrti Sáry.Midjánci jsou jmenováni na různých místech
ve Starém zákoně; je velmi pravděpodobné, že sídlili jižně od Zajordání a východně od zálivu
Akaba. Archeologické objevy naznačují, že Midjánci byli kulturním národem a v průběhu 13.
století př. Kr. stavěli velká města.Toto etnikum postupně přestalo existovat jako zvláštní
národnostní skupina, ale později se identifikovalo s jiným etnikem, které se nazývá
Izmaelité."279
Existuje též myšlenka, že Izraelci převzali prostřednictvím Mojžíše Hospodinův kult
od Midjánců.Důležitým prvkem je především text v Ex 18, kde se Mojžíšův tchán zřetelně
hlásí k Hospodinu Bohu – zvláště zřetelné je to v 10. verši: ,,požehnán buď Hospodin, že vás
vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraónovy, že vysvobodil tento lid z područí Egypta.“
Někteří se však této domněnky přesto dále drželi a ještě ji rozvedli; např. ,,Gressmann
zde založil smělou hypotézu: Mojžíš se jako kněžský učeň naučil od Jitra Hospodinovu kultu a
v Kádeši založil jakousi Hospodinovu pobočku, když tam přinesl ze Sínaje truhlu jako hlavní
Hospodinovu svatyni.Další badatelé toto tvrzení modifikovali, když se domnívali, že existovaly
dvě odlišné skupiny Izraelců, z nichž jedna byla na Sínaji a druhá v Kádeši."280

II.1.9. Před vydáním Zákona
,,Za Sínajskou perikopu je označováno vyprávění o pobytu lidu na Sínaji za účelem
obdržení zákona, které je vymezeno rámcem Ex 19 do Nu 10, zatímco kapitoly Ex 25-40 patří
jako celek dohromady a tvoří dodatek kněžského díla ke knize Exodus."281
Izrael má za sebou již ,,třetí měsíc"282 po odchodu z Egypta a nyní je už blízko místu,
které se stane dalším nanejvýše významným bodem na jeho cestě do zaslíbené země: čeká ho
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To znamená, že izraelský lid přijímá rozumné podněty ze svého okolí.
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.35.
279
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.153.
280
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.40.
281
,,Als Sinai-Perikope wird die Erzahlung vom Aufenthalt des Volkes am Sinai zum Empfang der Gesetze
bezeichnet, die sich von Exodus 19 bis Numeri 10 erstreckt, wobei die Kapitel Exodus 25-40 zusammengehoren
und einen priesterschriftlichen Zusatz zum Buch Exodus bilden." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution
der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.42.
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obdržení Zákona od samotného Boha. Vše se odehrává na poušti Sínaj, resp. lid táboří naproti
,,hoře"283, tzn. zatím bezejmenné.
Jediný, kdo má právo vstoupit na horu vstříc Božímu hlasu, ten, který zprostředkuje
veškeré Boží pokyny lidu a naopak lid skrze něj pošle své odpovědi Bohu – je pouze a jen
Mojžíš; nikdo jiný vstoupit nesmí, ostatní mohou a musí poslouchat rozmluvu mezi Bohem a
Mojžíšem. Přesto však, na poslední chvíli a to na základě Hospodinova rozhodnutí smí
vstoupit spolu s ním i jeho bratr, ,,Áron."284
Na třetí den, po prvních dvou dnech ,,posvěcování lidu"285 nastává silné hřmění a je
slyšet zvuk polnic. Dochází k mnoha, pro lid hrůzu nahánějícím jevům: jsou vidět blesky,
hora se otřásá a oblak zahaluje její vrchol. Jakkoli je v tom možné spatřovat např.
vulkanickou činnost, zde toto vše doprovází příchod samotného Boha.
Nastává nový, mimořádně závažný okamžik – nepůjde pouze o obdržení běžných
pokynů, které Izrael dostával v dosavadním průběhu cesty pouští; lid čeká velký mezník v
jeho životě, resp. v jeho vztahu k Bohu. Je to chvíle, kdy je Bůh ochoten vstoupit do smlouvy
s Izraelským lidem za předpokladu, že projeví poslušnost – jen tak má Izraelský lid totiž
možnost získat trvalé vysvobození a dosáhnutí cíle.
,,Nejdůležitější bod události zjevení vrcholí na Sínaji před očima lidu. Kritérium
svědectví je ostatně konstitutivním prvkem pro zjevení jako takové.O zjevení může být řeč jen
tehdy, pokud je tu příjemce, kterému je něco zjevováno.Poprvé byl jediným svědkem
Mojžíš.Měl za úkol jen jemu dané zjevení zprostředkovat, resp. interpretovat ostatním.V
ostrém kontrastu k tomu zjevuje JHWH celému světu svojí moc ve formě deseti ran.Všichni
viděli, co se stalo Egyptu; zjevení se v tomto případě projevovalo nějakými účinky."286
Na Sínaji však dochází ke zcela úzce cílené a specifické formě zjevení, která vytváří
něco zcela nového a jedinečného. Svědky jsou teď jen Izraelité, které si Bůh vyvolil za svůj
lid a kterým nabídl své společenství. Tímto svědectvím se z nich stal národ ve zcela
demokratickém smyslu.To oni, nikoli pouze sedmdesát starších nebo snad jen Mojžíš jsou
partnery tohoto svazku.To, co je zde zjeveno, je zákon jakožto základ a podmínka tohoto
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Tyto tři měsíce nejvíce strávil na zastávkách v Élimu a Refídimu.
,,Asi šedesát kapitol knih Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium se odehrává v okolí této hory, jež měla
klíčový význam v životě Izraele, neboť na ní byl lidu zjeven Zákon prostřednictvím Mojžíše." In: BEITZEL, Barry
J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha:
Fortuna Libri, 2007, s.154.
284
Již z dřívějších vyprávění víme, že byl Mojžíšovým tlumočníkem.
285
Toto posvěcování, tzn. požadavek naprosté čistoty je zde myšlen především jako kultická čistota – a my přeci
víme, že Izraelité přišli do styku s pohanskou oblastí nejen po celou, dlouhou dobu pobytu v Egyptě, ale též při
některých zastávkách při putování pouští. Čistý oděv a zdržení se manželského styku je tedy výrazem toho, že je
konec dávným dobám a nastává nový čas a život s Hospodinem.
286
,,Der Hohepunkt des Offenbarungsgeschehen – der vollzieht sich am Sinai vor den Augen des Volkes.Das
Kriterium der Zeugenschaft ist fur den Offenbarungsbegriff konstitutiv.Von Offenbarung kann nur dann die Rede
sein, wenn es jemandem gibt, dem etwas offenbart wird.Beim ersten Akt war Mose der einzige Zeuge.Er hatte die
Aufgabe, eine nur ihm zuteil gewordene Offenbarung anderen zu vermitteln.In denkbar scharfem Kontrast dazu
offenbart JHWH seine Macht in Form der zehn Plagen aller Welt.Alle haben gesehen, was mit Agypten
geschehen ist.Er trat aber nur in seinen Wirkungen ein Erscheinung." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die
Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.226.
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společenství s Bohem.Toto konkrétní zjevení má zcela přesný obsah; služba, ke které je lid
povolán a smlouva, kterou je třeba plnit ve vztahu k ostatním národům.
Celkem se jedná o 3 části: ,,úvod ( 19. kapitola ) vypovídá o vyvolení a povolání lidu
do svazku s JHWH a vypráví přípravy, při kterých Mojžíš třikrát vstupuje na horu, aby
obdržel instrukce a pokyny k opatřením. Pak musí Mojžíš opět sejít dolů, aby si vyžádal
souhlas lidu. Pro Boží zjevení třetího dne je třeba učinit konkrétní vymezení prostoru.Proto je
okolo lidu učiněno jakési ohraničení, aby do tohoto svatého prostoru nic neproniklo.Hlavní
část tvoří vlastní akt daru zákona se zvěstováním desatera přikázání a knihy smlouvy (
kapitoly 20-23 ).Úvodní 19. kapitole odpovídá závěrečná 24. kapitola, ve které se uzavření
smlouvy stvrzuje slavnostním obřadem a zřetel se klade na písemné zachycení zákona."287
Celá tato nadcházející událost je též klíčovou pro otázku kultu i komunitního života
Izraelců. Významem je možné ji srovnat s pro křesťany tak významnou událostí jakou byl
život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Význam Sínajských událostí je navíc dokreslován i
různými literárními vrstvami, které jednou popisují teofanii jako bouři, jindy zase jako
vulkanickou činnost.
Aby se Izrael dostal až k tomuto okamžiku, musel být vyveden z Egypta. Aby však
mohl být vyveden z Egypta, musel se tam rozrůst a být utlačován.,,Když se k tomu vezme i
kniha Genesis, potom lze celou linii událostí před uzavřením smlouvy extrahovat jako
předdějiny jdoucí přes vstup Jákoba, resp. jeho čeledi do Egypta, vyjití Abrahama z
Mezopotámie, počátek světových národů, ke kterým se Bůh v Ex 19,5 odvolává, přes potopu i
pradějiny až ke stvoření světa. Na druhé straně můžeme dalším, nadcházejícím dějinám
rozumět ve smyslu následků uzavření smlouvy na Sínaji."288 Smlouva musela být uzavřena,
aby se naplnilo zaslíbení, aby země byla dobyta i v průběhu staletí znovu ztracena a aby
zůstala izraelskému národu ve vlastnictví i přes všechno jejich roztroušení a pronásledování.
Uzavření smlouvy je velkým obratem v dějinách, kdy se původní doba mění v čas, kdy
veškeré lidské jednání má v kontextu této smlouvy za následek boží hněv nebo jeho
zaslíbení.Tím vzniká nový typ chronologie, a to lineární pojetí času, kdy se příčiny vztahují
ke svým následkům, kdy žádné provinění nezůstane bez odpykání a žádná zásluha bez
odměny; též souvislost s hříchem, kdy i těm nejhorším katastrofám lze rozumět jako
zaslouženému trestu a zároveň se zde jedná o ochranu před chaosem, zoufalstvím či ztrátou
smyslu. Tento pojem dějinnosti je něčím novým a vzniká teprve s teologií smlouvy.Těžká
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,,Eine Einleitung ( Kap. 19 ) verkundet die Erwahlung und Berufung des Volks in den Bund mit JHWH und
erzahlt die Vorbereitungen, in denen Mose dreimal auf den Berg steigt, um Gottes Absichtserklarung zum
Bundesschluss, die Ankundigung seiner Erscheinung und Anweisungen fur schutzende Vorkehrungen zu
empfangen.Jeweil muss Mose wieder absteigen, um die Zustimmung des Volkes einzuholen.Fur Gottes
Erscheinung am dritten Tag muss Raum geschaffen werden.Daher wird ein Zaun um das Volk gezogen, damit es
nicht in den heiligen Raum eindringt.Den Hauptteil bildet der eigentliche Akt der Gesetzgebung mit der
Verkundigung der Zehn Gebote und dem Bundesbuch ( Kap. 20-23 ).Dem einleitenden Kapitel 19 entspricht das
abschliessende Kapitel 24, in dem der Bundesschluss in einer feierlichen Zeremonie besiegelt und die
Verschriftung der Gesetze vermerkt wird.“ In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt.
M nchen: C.H. Beck, 2015, s.226.
288
,,Nimmt man das Buch Genesis hinzu, dann lasst sich die Linie der Vorgeschichte des Bundesschlusses uber
den Einzug der Jakob-Sippe nach Agypten, den Auszug Abrahams aus Mesopotamien, die Entstehung der
Volkerwelt, auf die Gott sich in Exodus 19,5 bezieht, nach der Sintflut und der Urgeschichte bis zur Schopfung
der Welt ausziehen.Andererseits lasst sich alle weitere Geschichte als Folge des Bundesschlusses am Sinai
verstehen." In: ASSMANN, tamtéž, s. 230.
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doba utrpení, kterou musel lid v Egyptě snášet, nemá ani přinejmenším co činit s
hříchem.Pojem hříchu byl založen teprve v rámci na Sínaji uzavřené smlouvy.Až nyní bude
všechno utrpení, které v budoucnu postihne národ, vztahováno na hřích, odklonění se od
směrnic uzavřené smlouvy.
,,Ústřední pojem, který jak v textech knihy Exodus, tak i v knize Deuteronomim
definuje vyvolený národ, je svatost ( qadoš ):"289 ,,Budete mi královstvím kněží, pronárodem
svatým."290 ,,Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze
všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním
vlastnictvím."291 Svatost znamená oddělení, vymezení od profánního světa. Svazkem se stal
Izrael lidem, který se drží stranou a ,,nepočítá se k ostatním národům."292
To nové, co teologie smlouvy vnesla do tohoto světa, je ,,idea národa"293, který není
založený na svém původu, zemi, jazyku či svrchované vládě, nýbrž na Božím zákoně, Tóře.V
Tóře nosí Izraelité vzpomínku na vytvoření svého národa a podle tohoto rámce se v dějinách
konstituují; je to vzpomínka, která je udržuje jako celek a zároveň jim zajišťuje udržení
identity v případě, že by byli donuceni odejít mimo svou zemi. V celém vyprávění o vyjití z
Egypta máme přímo klasický příběh jedné určité skupiny, která si prostřednictvím
výjimečných, mnemotechnických technik vytváří takový princip, který zajistí, že vysvobození
samotným Bohem a uzavření smlouvy na Sínaji nebude nikdy zapomenuto. Je to vzpomínka,
která Izraelity definuje a utváří je jako národ v náboženském smyslu.
K tomuto aktu konstituce tedy dochází na Sínaji, kdy v danou chvíli byli přítomni
všichni Izraelité; přesněji však řečeno veršem Dt 29,13 se událost týkala všech izraelských
duší, tzn. i těch, kteří tam právě nebyli. Proto se uzavření svazku netýká pouze přítomných,
ale i budoucích generací.
,,Co však povstává s teologií smlouvy je Izrael ve smyslu etnické, politické a
náboženské identity a tím něco zcela nového, co může celému lidstvu sloužit jako určitý
prototyp."294Je třeba pochopit, že například pojem náboženské identity, která spočívá na
svazku mezi Bohem a izraelským národem ( či jakoukoli skupinou nebo v přeneseném
významu náboženskou obcí ), kdy Bůh zjevuje svoji vůli, která je závaznou a podle které je
tedy nutné řídit svůj život, je obsažen i v křesťanství, Islámu či v dalších náboženstvích. Z
toho vyplývá, že tento princip převzala více než polovina lidstva.

289

,,Der zentrale Begriff, der in beiden Texten, im Exodus und im Deuteronomium, das auserwahlte Volk
definiert, ist Heiligkeit ( qadoš )." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H.
Beck, 2015, s.232.
290
Ex 19,6.
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Dt 7,6.
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Nu 23,9.
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ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.232.
294
,,Was mit der Bundestheologie entsteht, ist Israel im Sinne einer ethnischen, politischen und religiosen
Identitat und damit etwas vollkommen Neues, das der ganzen Menschheit als Prototyp dienen konnte." In:
ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.233.
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Též jsou zde významnými pojmy i vyvolený národ a ,,monoteismus věrnosti."295
Monoteismus věrnosti či jen monoteismus a vyvolený národ jsou ve skutečnosti dvě strany
téže mince, přesněji řečeno stejné ideje a to myšlenky společenství mezi Bohem a lidmi.
Tento Bůh je Bohem národa, a naopak tento národ je národem Boha; spojovacím článkem je
idea smlouvy, která jak Boha, tak i jeho národ navzájem propojuje.Teprve v rámci této
smlouvy je Bůh jediným Bohem a z neurčité skupiny lidí se vytváří národ, Izraelský národ,
tzn. nikoli celé lidstvo, ale jen skupina dětí Izraele, kterou si Bůh sám vyvolil a vysvobodil z
egyptského ujařmění.Obecně řečeno, Bůh si mezi mnohými národy ve světě vyvolil právě
Izrael za svůj národ a Izrael se mezi mnohými bohy přimknul k Bohu jakožto svému Pánu a
přísahal mu věrnost.Tato věrnost by však pozbyla smyslu, pokud by neexistovali jiní bohové
– jenže Tenak pracuje s myšlenkou henoteismu, nikoli monoteismu.Proto hraje věrnost v
biblickém příběhu tak významnou roli.Pokud by bylo nutné, je možné si dosadit za slovo
věrnost metaforu námluv, zde ve smyslu vztahu mezi ženichem a nevěstou, popř. motiv
synovství.

II.1.10. Smlouva jako obraz námluv a synovství
Texty, ve kterých je znatelná myšlenka zvláštního vztahu mezi Bohem a Izraelem,
jsou zároveň těmi prvními, které zmiňují Mojžíše a vyjití z Egypta – a to v knihách ,,Ozeáš a
Ámos."296 Z toho pramení ono spojení mezi motivy vyvolení, vyjití a svazku.
U Ozeáše je ostatně vůbec poprvé monoteismus věrnosti znatelně citelný. Přesto stejně
jako Ámos vytýká Izraeli jeho hříchy, které v první řadě znamenají především obcování s
cizími bohy než nedodržování práva a utiskování druhých.Zde je uvedeno několik takových
případů, které Ozeáš staví proti nevěrnosti izraelského národa:
,,obětují na vrcholcích hor, na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a
kdejakým posvátným stromem, protože jejich stín je příjemný. Proto vaše dcery smilní, vaše
snachy cizoloží.Ale nepotrestám za smilstvo jen vaše dcery, za cizoložství vaše snachy.Vždyť
sami kněží se spolčují s nevěstkami, s kněžkami obětují!Je to lid nerozumný, padne."297
,,Jak hrozny na poušti našel jsem Izraele, jak první plody fíkovníku, ty nejranější,
spatřil jsem vaše otce. Oni však odešli za Baal-peórem, zasvětili se té ohavě a stali se
ohyzdami jako jejich miláček."298
Jak již bylo zmíněno, namísto věrnosti se užívá i pojem synovství, což je znatelné
například zde: ,,Když byl Izrael mládeneček, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z
Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, obětovali baalům, pálili kadidlo
tesaným modlám."299
Nevěrnost znamená porušení smlouvy, narušení svazku s Bohem. I proto se často
užívá metafora vztahu ženicha a nevěsty, kdy si Bůh ve své osamělosti vyvolil Izrael a pojal
295
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jej za svoji nevěstu, kterou bohatě zkrášlil.Izrael byl však nevěrnou nevěstou a chodil za
jinými bohy.To je tedy jeden z dalších obrazů otřeseného vztahu Boha a jeho vyvoleného
národa.Všechny tyto tragické obrazy byly popisovány i u dalších proroků, například v 16.
kapitole u Ezechiela a od 2. do 4. kapitoly proroka Jeremiáše.
Závěrečným slovem řečeno – Bůh, který si zvolil Izrael za svoji nevěstu, popř. syna, je
Bohem, který je zcela odlišný od ostatních bohů tehdejšího světa.A takový Bůh vstoupil do
partnerství s Izraelem.Izrael se tak stal politicky izolovaným národem, pouze spojeným se
samotným Bohem.Toto partnerství je nanejvýše exkluzivním vztahem, pro který se užívá
,,různých metafor."300

II.1.11. ,,Desatero"301
Nekonečně obepínající a závazná skutečnost je tvořena tehdy, když se řeči ujímá sám
Bůh a veškeré příkazy a zákazy nevyslovuje jako stvořitel, který svým slovem učinil celou
zemi, nýbrž jako osvoboditel Izraelců z Egypta, který s nimi uzavírá smlouvu. Vysvobození z
Egypta je právě tou podmínkou, na základě které získává Boží řeč sílu a moc. Proto získává
právě kniha Exodus v tomto ohledu zvláštní místo.
,,Desatero"302 jsou příkazy a zákazy, které jsou formulovány obecně jako
bezpodmínečně platné směrnice – což je způsob, jak vyjádřit bezvýhradnost Božího nároku
na lid, který si vyvolil a oddělil od ostatních národů.
Člověk si vždy představoval dvě desky s desaterem jako dvě tabulky s obloukem
nahoře .Že se skutečně jednalo o dvě desky, na které sám Bůh toto desatero napsal, je dáno
vnitřním rozdělením těchto psaných pravidel.Nikdy nebylo pochyb o tom, jak desatero dělit;
první skupinu tvořila ta přikázání, u kterých se lidské povinnosti vztahují k Bohu, zatímco
druhá část desatera zabírá mezilidské povinnosti.
Přesto však toto výše uvedené dělení nebylo vždy tak jisté a srozumitelné, resp.
problém je možné spatřit v počtu přikázání. V Tóře máme totiž desatero na dvou různých
místech, jednou v knize Exodus a poté v knize Deuteronomium.Mezi nimi však existují i
menší rozdíly, hlavně pak v jejich počítání.Například v knize Exodus jsou zákazy jiných bohů
a činění obrazů Boha počítány jako dvě přikázání, zatímco v Deuteronomiu jsou součástí
jednoho příkázání.
Je však třeba uvést na pravou míru, že Bůh zde neříká, že by nebyli jiní bohové;
naopak, oni existují, ale vysloveně právě Izrael s nimi nesmí obcovat. Jiným národům
zapovězeni nejsou, ale zde se jedná konkrétně o Boha Hospodina a Izraelský národ.Boha
Hospodina je Izrael a žádný jiný!V prvním přikázání však nejde o monoteismus jako takový,
neboť Tenak pracuje s ideou henoteismu.Zde se jedná, jak již bylo výše zmíněno, o
monoteismus věrnosti.Znamená to výjimečný vztah, chceme-li uctívání jednoho Boha při
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Ženich a nevěsta či synovství.
,,Z historiského hlediska jde o nesourodou sbírku, jejíž různé části byly dávány dohromady v období trvajícím
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vědomí existence i jiných, dalších bohů.Tato věrnost je však klíčovým principem, který je od
Izraele vyžadován, neboť i po uzavření svazku s Bohem Hospodinem se jednoduše ostatní
bohové neztratí z horizontu.Stále tu existuje nebezpečná možnost sejití z této věrnosti, což
neznamená nic jiného než porušení smlouvy.
Druhé přikázání, tj. zákaz zobrazování Boha znamená zapovězení obrazů v systému
náboženských přesvědčení a rituálů.O Bohu Hospodinu si nikdo nesmí činit obraz, resp. není
to ani možné, neboť jej nikdo nikdy nespatřil. Nebezpečí obrazů ostatně spočívá už v
samotném potencionálním ohrožení, které v sobě skrývají a tím je tendence nějakým
způsobem Boha reprezentovat.To by pak znamenalo úplný zákaz jakýchkoli obrazů.Navíc
svazek, který Bůh s Izraelem uzavřel, nezná žádné zprostředkující instance, tzn. každá forma,
která by se o to snažila je opět jen narušením smlouvy.
Navíc je důležité zmínit, že právě zákaz zobrazování Boha je principem, který svět
rozděluje. Je sice smrtelným hříchem, když se zneužívá Božího jména, když se nesvětí den
sabatu, když se nectí rodiče, když se zabíjí, krade, lže; ovšem to, co především rozdmýchává
Boží hněv je právě zobrazování Boha. ,,Svět se nedělí na vrahy a nevrahy, na cizoložníky a
věrné partnery. To samé platí i pro ostatní přikázání.Lze jej však dělit na ty, kteří obrazy
neuctívají a ty, kteří se jim klaní, to znamená na Bohu věrné a nevěrníky."303 V zobrazování se
více než u jiných přikázání desatera rozlišuje, kdo stojí u Boha a kdo nikoli. I proto je toto
přikázání jakýmsi symbolem tohoto tehdy nového náboženství, které bylo založena na Sínaji
a je též hlavním principem, který odlišuje monoteismus od pohanství.Kdo si činí obrazy,
automaticky se staví proti Bohu Hospodinu.
Nejdůležitějším rozdílem mezi desaterem v knize Exodus a Deuteronomium je
zdůvodnění přikázání týkající se Sabatu. Deuteronomium zdůvodňuje příkaz sabatu v
souvislostech s pobytem v Egyptě. Sabat je tudíž jakýmsi vzorem či ideálem nového
společenského uspořádání, které je antitypem k tomu, co Izraelité zažívali v Egyptě.Na první
místo v lidském právu je tak kladen důraz na odpočinek a klid.Ovšem desatero uvedené v
Exodu zdůvodňuje sabat s jiným principem, a to s Božím odpočinkem sedmého dne při
stvoření veškerého světa; v tomto pojetí se jedná o velmi zvláštní rys. Dodržování sabatu zde
integruje nové společenské uspořádání do kosmického řádu.
Odpočinek sedmého dne je tedy jakýmsi napodobením Boha a pracovní týden tím
získává rámec pokračování stvoření.,,Ve stvořitelsko-teologickém zdůvodnění příkází sabatu
se zřetelně projevuje kněžský úmysl. S mýtickým výlíčením stvoření světa jako sedmidenní
práce se ujímá i kněžské dílo a nic nemůže jeho naléhavosti odpovídat lépe než založení
sabatu a tím i celého komplexu lidské práce a odpočinku na Boží činnosti a odpočinutí."304 To
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,,Die Welt lasst sich nicht einteilen in Morder und Nichtmorder, Ehebrecher und treue
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také zcela odpovídá mýtickému myšlení – život tak získává smysl a lidská existence jako
taková svým založením patří k původním formám a pravidlům mýtu, které patří do naprosté
minulosti, od které se však následná přítomnost nevzdaluje.
Teologické zdůvodnění osvobození v příkázání sabatu knihy Deuteronomium
vykazuje naopak opačný směr. Útisk a zotročení v Egyptě nepatří do mýtické, nýbrž do
dějinné minulosti, ze které byl člověk vysvobozen. Zde se nejedná o znovuzpřítomnění této
události, ale o vzpomínku a postoj, aby se již nikdy nic takového neopakovalo a zároveň, aby
se z horizontu nevytratil vysvobozující smysl příkazů a zákazů.Zde se tudíž nejedná o mýtus,
ale o dějiny.
Jelikož má být sabat posvěceným dnem, znamená to jeho oddělení od ostatních dnů v
týdnu. Toho je dosaženo pouze přísným dodržením zákazu práce všeho druhu.Nicméně tento
princip zákazu práce o sedmém dnu je v celém světě zcela jedinečným.Přikázání sabatu je
však mezi všemi ostatními v desateru velmi výjimečné. Je to dáno tím, že mělo stěžejní
význam a působnost v exilní i poexilní době. I v těch nejtěžších podmínkách bylo právě toto
příkázání nejjistějším a nejtrvalejším zdrojem monoteismu.Právě sabat měl velký podíl na
sebepotvrzení Izraele navzdory všem dějinným bouřím.
Přikázání týkající se vztahu dětí k jejich rodičům má výlučné spojení se zemí, kterou
Bůh Izraelitům dává: ,,.....abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh."305 ;
to znamená, že toto přikázání stanovuje podmínku pro život v zaslíbené zemi - to samozřejmě
platí i pro ostatní přikázání, nicméně na tomto konkrétním příkazu chci daný princip zdůraznit
– kdo tato přikázání přestupuje, musí zmizet z povrchu země. Ostatně se nesmí opomenout
říci, že přikázání o zákazu cizích bohů a zhotovení obrazů Boha stejně jako přikázání sabatu
jsou takovými principy, které definují židovství jako takové, což platí i pro přikázání týkající
se vztahu dětí k rodičům; navíc přikázání úcty k rodičům má v židovství úzké spojení k
přikázáním vztahujícím se k Bohu, neboť právě rodiče jsou ti, kteří jsou zprostředkovateli
vztahu k Nejvyššímu.
,,Druhá deska týkající se sociálních přikázání je bez dalších komentářů a tak je i
textově kratší. I na tomto základě se běžné křesťanské dělení uvádí na přikázání 1 až 3 (
popřípadě 4 ) na jedné tabulce a 4 ( popřípadě 5 ) až 10 na druhé."306
Princip cizoložství se týká především sdílení lože se zasnoubenou nebo vdanou ženou.
Ve skutečnosti však tomuto přikázání nejde ani tak o ochranu manželství jako takového, resp.
manželské věrnosti, ale o zajištění rodiny a dědického nástupnictví. Zákaz krádeže chrání
lidské vlastnictví, stejně tak jako zákaz cizoložství brání rodinu.Obecně řečeno, přikázání 6 až
8 ( popřípadě 5 až 7 ) jsou spojena principem jednání; jde o zavrženíhodné činy. Mimo to jsou

und Ruhens auf das gottliche Schaffen und Ruhen am Anbeginn zu grunden." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die
Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.267.
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,,Die zweite Tafel mit den Sozialgeboten kommt ohne Kommentare aus und ist daher textlich kurzer.Auch
daraus ergibt sich die ubliche christliche Verteilung in die Gebote 1 bis 3 ( bzw. 4 ) auf der einen Tafel und 4 (
bzw. 5 ) bis 10 auf der anderen." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H.
Beck, 2015, s.270.
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především vztahovány na bližního – nikdo nesmí nikoho zabít, okrást, ani mu zpřetrhat
manželský vztah.
Zákazy týkající se falešných výpovědí a dychtění po cizím majetku v přikázání 9 až 10
( popř. 8 až 9 ) se týkají vztahů k těm lidem, kteří by mohli být na základě blízkosti k
potencionálnímu pachateli objekty závisti a lži.,,U zákazu křivého svědectví jde o mluvení, u
zákazu dychtění zase o myšlení a žádostivost."307 Jinak lze též tato přikázání označit za hříchy
lidského jednání, mluvení a hříchy lidského srdce.
Velký otazník se však vznáší nad otázkou po vzniku desatera; je vůbec možné, aby
něco tak velkolepého a vyspělého vzniklo v celkem primitivním společenství jakým tehdy
Izrael v době vyjití z Egypta, tj. ve svých raných počátcích byl?Až do středověku se totiž
věřilo, že jeho autorem je Mojžíš a především pak, že těchto deset slov neboli dekalog jsou
směrnicemi Izraelského národa již od dob Sínajských událostí, tzn. od samých počátků vzniku
Izraele jako národa. Nová bádání však tyto původní představy rozbila a podle toho, co nyní
víme, je desatero svým původem mnohem pozdější – pochází s největší pravděpodobností z
doby královské a vzniklo pod taktovkou proroků jako jejich velké úsilí o zduchovnění
izraelského náboženství.
Podobné je to i s podobou dekalogu – tak, jak jej máme zachovaný v dnešní formě, je
daleko ,,pozdějšího data."308 Je vysoce pravděpodobné, že prvotní podoba desatera přikázání
byla velmi ,,strohá"309 – všechno ostatní je až dílem pozdější doby, resp. jedná se o
vysvětlující a zdůrazňující prvky.
Některé ze zásad desatera jsou však běžné i u jiných civilizací Blízkého východu –
existuje kupříkladu egyptský text známý jako ,,Ujišťování o nevinnosti“ 310 , ve kterém duše
zemřelého člověka předčítá při posledním soudu seznam přestoupení, kterých se nedopustila.
Ale pokud jde o celistvé shrnutí správného chování k Bohu Hospodinu a k člověku, nabídnuté
celému národu, který je přijal a vepsal si je do srdce, nemá Desatero ve starověku ani
vzdálenou obdobu.
Díky moderním výzkumům se však ukázaly zajímavé souvislosti: ,,ukázalo se, že
mojžíšská úmluva, stručně vyložená v kapitolách 19-24 knihy Exodus a pak podrobněji v knize
Deuteronomium, zachovává smluvní formu příznačnou pro starověký Blízký východ. Používali
ji například ,,Chetité.“311 Smlouva má historický úvod, který vytyčuje její záměr, pak
následuje podstata závazného prohlášení, božští svědkové, přímluvy a klatby, text a místo, na
307

,,Beim Verbot der Falschaussage geht es um das Reden, beim Verbot des Begehrens um das Denken und
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Viz. příloha I.
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které budou tabulky po napsání uloženy.Mojžíšská úmluva je ovšem jedinečná tím, že není
smlouvou mezi státy, ale aliancí mezi Bohem a národem.Starověká izraelitská společnost na
jejím základě v podstatě sloučila své zájmy se zájmy Boha a přijala Ho, na oplátku za
ochranu a slib prosperity, jako absolutního vládce, jehož přání ovládla jejich životy po všech
stránkách.Desatero je tak pouze srdcem komplikovaného systému božích zákonů předložených
v knihách Exodus, Deuteronomium a Numeri."312
,,Právem mluvil Klaus Baltzer o dekalogu jako o formuláři pro spolek s Bohem.
Nacházejí se v něm všechny části tehdy běžných smluvních formulářů.V dekalogu tak chybí
pouze seznam svědků včetně dobrořečení a zlořečení.“313
Dá se tak říci, že tato vzájemná podobnost je natolik nápadná a zachází i do takových
jednotlivostí, že se skutečně nemůže jednat o náhodu. Mohla by se však vznést otázka, zda-li
je vůbec možné užít relativně odlehlé prostorové oblasti - Izraelité putující z Egypta a
obsazující Palestinu a maloasijskou říši Chetitů. Na to lze však s čistým svědomím odpovědět,
že v dobách, kdy Izraelité obsadili Palestinu, byla chetitská říše vládnoucí velmocí v Předním
orientu. Mezopotámské mocnosti jí nedovedly dlouhou dobu čelit a na čas dokonce soupeřila
s Egyptem o pozici hlavní velmoci. Kromě toho dnes víme i to, že v tomto období bylo
chetitské právo mezinárodním právem celého Předního orientu.
,,Ostatní izraelské právní sbírky obsahují znaky sociohistorického prostředí, v němž
byly zkomponovány, například Zákoník smlouvy vychází ze zemědělského prostředí a naproti
tomu Deuteronomistický zákoník vychází z prostředí rozvoje měst a vzniku komplexnějších
finančních a sociálních institucí. Naproti tomu Desatero je obecnější – a proto téměř
nedatovatelný – biblický soubor. Často se tvrdí, že je Desatero nejstarším z izraelských
zákonů. To může být pravda, alespoň pokud bychom vzali jeho nejranější podobu. V dnešní
formulaci však Desatero přikázání ukazuje jasný vývoj, v němž původní krátké a rezolutní
příkazy byly rozšiřovány a vysvětlovány připojenými frázemi." 314 Zvláště patrné je to na
přikázání týkající se sabatu, které je v Exodu založeno na teologii stvoření ( Ex 20,8), ale v
Deuteronomiu již vychází z faktu exodu ( Dt 5,12).

II.1.12. Izrael a myšlenka monoteismu
,,Izraelité byli prvním národem, který systematicky přistupoval k náboženským
otázkám rozumově. Počínaje Mojžíšovým působením, a pak už po celé jejich dějiny byl
racionalismus jedním z ústředních prvků židovské víry. V jistém smyslu to je ústřední prvek,
neboť monoteismus samotný je racionalizací." 315 Pokud existuje nějaká nadpřirozená a
tajuplná moc, jak může vyzařovat ze stromů, řek a skal?Jestliže se dráhy všech hvězd dají
předvídat a počítat, a tudíž vyhovují běžným zákonům, jak ale potom mohou být zdrojem
nejvyšší autority, když jsou přece též pouze součástí přírody?Odkud pak pochází ta
moc?Právě tak, jako se člověk učí chovat jako pán nad vší přírodou, ať už živou, či neživou,
nemusí být božská moc tím více živoucí a osobní?A pokud Bůh existuje, jak se může tato
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moc svévolně a nestejnoměrně rozdělovat do celého panteonu božstev?Představa omezeného
boha vede k rozporům. Když totiž zcela rozumově uvažujeme o božství, vyjde nám z toho
zákonitě představa jediného, všemohoucího Boha, který je zcela a nekonečně nadřazený
člověku svou mocí a působením, a jehož skutky jsou v trvalé shodě s etickými zásadami.
Když Izraelité uznali koncept jediného a všemohoucího Boha, správně z toho usoudili,
že na rozdíl od pohanských bohů nemůže být součástí světa, a dokonce ani celým světem.
Nebyl jednou ze sil, které udržovaly v chodu vesmír a nebyl ani všemi těmi silami.Jeho
rozměrnost byla nekonečně větší: celý vesmír byl pouhým jeho dílem.Izraelité tak připsali
Bohu mnohem větší moc a odstup než kterékoli jiné, tehdejší starověké náboženství.Bůh je
příčinou všeho, od zemětřesení po politické a vojenské katastrofy.Neexistuje jiný zdroj moci,
vždyť i démony vyvolává Bůh.Božství je neviditelné a jedinečné.A jelikož Bůh není pouze
větší než svět, ale je nekonečně větší, představa jeho znázornění je naprosto absurdní.Z toho
pak logicky vyplývá, že snažit se o jeho zobrazení je urážející.
V tomto zákazu vězel i nejzřetelnější rozdíl mezi izraelským náboženstvím a všemi
ostatními. Byla to myšlenka, kterou zbytek světa nejvíc nesnášel, jelikož znamenala, že
Izraelité a později Židé, nemohou uctívat jejich bohy. Úzce souviselo nejen s izraelskou
výlučností, ale i s agresí. Izraelité se měli nejen zříkat obrazů, ale měli je navíc ničit: ,,proto
jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte.
Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě
milující.Neuzavřeš smlouvu s obyvateli té země.Budou se svými bohy smilnit a svým bohům
obětovat a tebe pozvou, abys jedl z jejich obětního hodu; a ty budeš brát z jejich dcer
manželky pro své syny a jejich dcery budou se svými bohy smilnit a svádět tvé syny, aby
smilnili s jejich bohy.''316
Pak se ovšem při bližším, poněkud extrémním rozvažování můžeme dostat do slepé
uličky, neboť pokud je Bůh, resp. zobrazení Boha nemyslitelné, jak pak může být člověk jeho
obrazem? Do určité míry jde o základní stavební kámen lidské etiky. Jelikož je člověk
obrazem Boha, patří tedy Bohu; tato koncepce pomáhá člověku porozumět, že není
skutečným a trvalým vlastníkem sebe samotného, nemluvě ani o čemkoliv jiném, co přijímá z
Boží hojnosti. Své tělo má jen v jakémsi pronájmu: je zodpovědný Bohu za to, co s tělem
dělá.Ale ten princip také znamená, že tělo – člověk – si zaslouží ohleduplné, či dokonce
důstojné zacházení.Člověk má nezcizitelná práva.Mojžíšský zákoník není ve skutečnosti jen
výčtem povinností a zákazů, ale také práv, byť v základní formě.A co víc, je jednoduchým
prohlášením rovnosti.Člověk je nejen jako druh stvořen v Božím obraze, ale i všichni
jednotliví lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu; v tomto smyslu jsou si všichni lidé rovni. A
kromě toho nejde o poněkud suchou, teoretickou rovnost.Ta rovnost je skutečná v jednom
nanejvýš důležitém smyslu: všichni Izraelité jsou si rovni před Bohem, a proto jsou si rovni
před zákonem.Spravedlnost je pro všechny, nehledě na jakékoli rozdíly, které mohou
existovat.V mojžíšském zákoníku jsou přímo či nepřímo obsaženy všechny druhy různých
privilegií, ale v zásadních věcech zákoník nerozlišuje mezi typy věřících.Všichni navíc měli
podíl na tom, že byla přijata smlouva.Šlo o rozhodnutí lidu – dokonce se dá říci, že bylo
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demokratické.Lze tedy tvrdit, že Izraelité tak vybudovali zcela nový druh společnosti a vlády,
která ctí vzájemnou rovnost.

II.1.13. Mojžíš prostředníkem
Pokud se dobře podíváme do Písma, zjistíme, že uvedení dekalogu a knihy smlouvy
jakožto knihy obsahující další příkazy a ustanovení je odděleno sice krátkou, ale
neopomenutelnou vsuvkou.Toto oddělení obou částí dává tušit, že právě desatero je ten text,
který by měl být v lidském životě, resp. životě každého Izraelity na tom nejvyšším místě.

II.1.14. Kniha smlouvy
V části druhé knihy Mojžíšovy se nachází souvislá sbírka zvaná kniha smlouvy. Svým
obsahem je velmi pestrá – obsahuje rozličné trestní i správní předpisy, ustanovení nejen pro
kultický, ale též pro všední život Izraele. To vše je zároveň pohledem na to, jak se Izrael
vyrovnával se svým nejrůznorodějším vnějším okolím, zvláště pak Kenaanským.
Struktura knihy smlouvy:
Prolog, Ex 20,22 - Ex 23,19: ohlédnutí se za teofanií a zákazem obcování s jinými,
cizími bohy; dále různá nařízení a směrnice týkající se oltáře, otroků, různých druhů násilí a
sabatového roku, ale též i trestní a sociální zákony.
Epilog, Ex 23,20 – 33: pohled upírající se na zábor země, příkazy týkající se vyhnání a
zákazu spolčování se s Kenaanci.
Jak prolog, tak i epilog mají dva stejné body: tak, jako se prolog ohlíží na událost
Božího zjevení, hledí epilog vpřed na další putování a zabrání zaslíbené země a obě části ještě
zdůrazňují zákazy týkající se cizích božstev:
,,Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté."317
,,Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Nebudeš se dopouštět toho, co
páchají.Úplně je rozmetáš a na kusy roztříštíš jejich posvátné sloupy."318
Jak směrnice týkající se oltáře, tak i výročních slavností mají něco společného, resp.
vztahují se k Bohu Hospodinu; obojí jsou přesněji řečeno zákony týkající se kultu, ke kterým
též patří i zákaz ,,vařit kůzle v mléku jeho matky, který v Ex 34,26 tvoří konec kněžského
dekalogu,"319 tzv. kultického desatera.
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Předpisy týkající se sabatového roku mají opakovaně jak ,,sociální, tak i kosmický
význam"320 a tím pádem se též odkazují na Boha a obracejí se k ochraně potřebných a
chudých.
,,V knize smlouvy jsou tedy tři druhy ustanovení, která jsou od sebe zcela zřetelně
oddělená: zákony kultu pro styk s Bohem, trestní zákony týkající se zločinů a sociální zákony,
které sice nejsou určené pro světské soudy, ale na jejichž dodržování dbá Bůh a podle
kterých se ustanovuje Izraelská spravedlnost. Tyto druhy odpovídají rozlišení huqqim (
zákonů kultu ), mišpatim ( trestních zákonů ) a miswot ( sociálních zákonů )."321
V celé této změti příkazů a nařízení se pochopitelně nabízí i otázka po původním
obsahu sínajského ohlášení boží vůle, resp. snaha o původní rekonstrukci sínajských příkazů –
bohužel se jedná o téměř nemožný úkol.,,Příkazy, který se tu dochovaly, ve své nynější
podobě bezpochyby pocházejí až z mnohem pozdější doby."322 Můžeme tedy říci, že v tomto
sínajském podání se nakupily vzpomínky a paměti na samotné začátky a základy izraelského
náboženství.
Pokud situaci velmi zjednodušíme, je zajímavé všimnou si rozdílů mezi mojžíšskými
zákony a tehdejšími běžnými principy chování a jednání.,,Například ugaritské zákony podle
tabulek nalezených ve městě Ras Šamra (ležícím v místech starověkého Ugaritu) dovolovaly
za určitých okolností mimomanželský pohlavní styk, cizoložství, sodomii a pohlavní styk mezi
pokrevně příbuznými ( incest ).Chetité připouštěli některé formy sodomie ( ale zakazovali
incest ).Egypťané považovali pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými ( konsanguinitu ) za
relativně nezávažný. Naproti tomu Izraelité zakazovali všechny nezvyklé formy sexu a měli
seznam zakázaných manželství, mezi které patřila afinita ( nepokrevní příbuznost ) a
konsanguinita ( pokrevní příbuznost )."323
Je však důležité si též uvědomit, že mnoho z izraelských zákonů, a to se týká hlavně
jídla a stravy, bylo odvozeno od Egypta, ale zároveň v nich došlo k velkým změnám.,,Měli
stejně jako Egypťané zakázáno pojídat mořské tvory, kteří nemají ploutve nebo šupiny. Ale
pro zbožné Egypťany bylo zcela nepředstavitelné jíst i ryby. Na druhé straně mohli Egypťané
jíst ( a také jedli ) spoustu druhů vodního ptactva, které byly Izraelitům zapovězeny. Jíst mohli
Izraelité, podobně jako Egypťané, hrdličky, holuby, husy a jiné domácí ptactvo, koroptve a
křepelky. Většina mojžíšských stravovacích nařízení se jakoby opírala o primitivní vědecký
základ a nebyla pouhou pověrou. Dravá a masožravá zvířata se považovala za riskantní
stravu a zakazovala se: ,,čistá'' zvířata, když se to tak vezme, byla výlučně vegetariánská.Byli
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to sudokopytníci a přežvýkavci – mufloni, antilopy, srnci, kozorožci, daňci a gazely.Prasata se
zakazovala, protože maso bylo kvůli parazitům nebezpečné, když se málo uvařilo nebo
upeklo.Izraelité se nedotkli dravců, a ani supů.Velblouda zařadili mezi nečistá zvířata,
protože byl cenný.Těžší je pochopit, proč zakazovali jíst zajíce a králíky."324
Z Egyptské praxe vycházela i péče o hygienu, stejně tak jako ,,lékařská nauka."325
Zcela unikátní je však proslulá pasáž v Bibli pojednávající o malomocenství, ve které je
stanovena diagnóza a terapeutické povinnosti zvláštní kategorie knězů.
Podobně se to má i s aktem obřízky; v mojžíšské době měla dlouhou tradici, ale
význam, který ji přikládali Izraelité, je ojedinělý. Tento zvyk nepraktikovali Kenaanci ani
Pelištejci či Asyřané nebo Babyloňané.Ale Edomité, Moabité a Ammonité obřízku používali,
stejně jako Egypťané.Žádný z těchto národů však tomuto obřadu nepřipisoval nadsmyslovou
důležitost.
Z Písma víme, že poprvé provedl obřízku Abraham jako součást své původní smlouvy
s Bohem. Obřadné odstranění předkožky osmého dne po narození se nakonec uchovalo jako
svátost v ,,mojžíšském zákonodárství."326 Izraelité z něj tudíž učinili nesmazatelný symbol
smlouvy a příslušnosti ke svému Bohem vyvolenému národu; udrželi tradici sahající zpět až k
samému Abrahamovi, podle které se při tom musel používat kamenný nůž.Zákon o obřízce se
tedy zachoval i dávno potom, co ho všechny výše uvedené a starobylé společnosti opustili, a
stal se nesmazatelným znamením jednoty národa s jeho přesvědčením.Svým způsobem však
obřízka sloužila i jako princip odlišení se od svého okolí.
A ani svátek sabat nebyl ničím až tak novým; též se jednalo o celkem starobylý
princip, kterým se Izraelité odlišovali od ostatních národů.,,Idea šabatu asi pochází z
babylonské astronomie"327, ale v knihách Exodus a Deuteronomium je vysvětlována jako
připomenutí odpočinku Boha po stvořitelském činu či jako vzpomínka na osvobození Izraele
z egyptského ujařmění, popřípadě jako humánní potřeba poskytnout těžce pracujícím,
především tedy otrokům a zvířatům nějaký odpočinek. Šlo tedy nejen o odpočinkový, ale též
o posvátný den, který si Izraelité spojovali s vírou ve svůj Bohem vyvolený národ.

II.1.15. Mojžíš na boží hoře a uzavření smlouvy
,,Obřad slavnostního uzavření smlouvy jde zcela mimo rámec běžných vazalských
smluv,"328 jako tomu bylo např. u ,,smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem."329
Smlouva, která se uzavírá na Sínaji, vyžaduje a znamená zcela jiný a nový
společenský obřad. Jeho nejnápadnějším charakterovým znakem je zdůraznění čiré, lidské
dobrovolnosti; zde totiž nejde o smlouvu či nějakou ústavu, kterou by Bůh vnucoval národu
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jakožto svému poddanému. Zde se jedná o ryzí nabídku, která může být při zcela svobodné
vůli buď přijata nebo naopak odmítnuta.I proto sám Mojžíš veškeré podmínky této smlouvy
přednáší Izraelitům, a to nejprve tak, jak si je vštípil do paměti a ještě poté, co byly zapsané
do knihy smlouvy, při veřejném předčítání.Pokaždé Izraelský národ jednomyslně vyjádřil svůj
souhlas.,,Stejné zdůraznění svobody vůle charakterizuje i obřad při obnově smlouvy, kterou
Mojžíš provádí v Moábu, než Izrael vstupuje do Kenaanu ( Dt 29 ) a kterou i Jozue koná v
Šekemu poté, co je země obsazena ( Joz 24 )."330
Zajímavé je si zde všimnout, že původně k jedinému příjemci Božího slova, Mojžíšovi
a popř. Áronovi, zde nyní mají od Hospodina dovoleno vystoupit na horu i Nádab a Abíhú
včetně sedmdesáti starších – na roli ostatního lidu se však nic nemění; ten musí zůstat
shromážděný pouze na úpatí této hory.
,,Obřad pokropení krví, který Mojžíš provedl, aby fyzicky do smlouvy, která byla
uzavřena nejen s Bohem, ale i mezi jednotlivými Izraelci navzájem, zahrnul každého
jednotlivce zvlášť, nese zřetelný motiv rozpůlení obětovaného zvířete, kdy se obětní krev
rozdělila a jednou částí byl pokropen oltář a druhou pak lid."331 Již v tom můžeme spatřit i
podobnost s ,,kněžským svěcením"332; to znamená, že aby Izraelité mohli splnit své poslání být
svatým lidem, resp. národem kněžích, pak vlastně museli tímto obřadem projít.

II.1.16. ,,Mojžíš v oblaku na hoře“333
V době, kdy má Mojžíš na hoře od Hospodina obdržet dvě kamenné desky se
,,zákonem a přikázáním,''334 se má lid v oblasti u úpatí hory ve sporných záležitostech obracet
na Árona a Chúra. Mojžíš však není na hoře s Hospodinem sám; je s ním i Jozue, což v tomto
smyslu předjímá Jozuovu budoucí funkci jakožto Mojžíšova nástupce – budoucího vojevůdce,
před kterým se budou ,,třást kenaanští králové."335 Co se týká Árona a Chúra, známe je již z
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,,Die gleiche Betonung der Freiwilligkeit kennzeichnet die Zeremonie der Bundeserneuerung, die Mose in
Moab durchfuhrt, bevor das Volk in Kanaan einzieht ( Dtn 29 ), und die Josua in Sichem abhalt, nachdem das
Land in Besitz genommen ist ( Jos 24 )." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen:
C.H. Beck, 2015, s.283.
331

,,Der Ritus der Blutkommunion, den Mose erfindet, um jeden Einzelnen des Volkes physisch in den Bund
einzubeziehen, den sie sowohl mit JHWH als auch untereinander schliessen, nimmt das Motiv der Halbierung
der Opfertiere auf, indem hier das Opferblut in zwei Halften geteilt und mit der einen der Altar, mit der anderen
das Volk besprengt wird." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck,
2015, s.284.
332

Ex 29,20.
Zajímavý je pohled na čísla v této události užitá – Mojžíš je sedmého dne zavolán Hospodinem, aby vstoupil
přímo do oblaku a přebývá tam poté čtyřicet dní a čtyřicet nocí; je tu tak nápadná podobnost se stvořitelským
obrazem, resp. prvních šest dní je jakýmsi postupným přípravným obdobím, zatímco sedmý den je vrcholem a v
těchto událostech znamená nový počátek pro Izraelský lid. I číslo čtyřicet má svůj neopomenutelný význam; je
to cifra vyjadřující jak dobu zkoušek, tak časový rámec různých příprav k úlohám, které Bůh připravil pro svůj
lid.
334
Zde se jedná o desatero přikázání.
335
Joz 10,41.
333
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,,dřívějších textů"336; byli to ti muži, kteří podpírali Mojžíšovy ruce. Z toho je tedy možné
usoudit, že oba patřili k jeho nejbližšímu kruhu.
Jsou tu však další prvky vhodné k povšimnutí; z textu víme, že Boží horu zahaloval
oblak, který vyjadřoval Boží slávu. Tento oblak může připomínat ten samý, který provázel
Izraelity při putování, stejně jako ten, který později zahaloval i stánek setkávání.Slovo
,,sláva''337 je zde lépe míněno ve smyslu ,,být těžký'', resp. mít význam, vážnost a úctu – to
vše je zde zhmotněno oblakem a jeho oslnivou září.Opět zde můžeme usuzovat na sopečnou
činnost, ovšem to není záměrem textu – jednalo by se totiž o nepochopení toho, co se snažil
písař sdělit; zde se jedná o vyjádření Boží přítomnosti, teofanie.
V souvislosti s výše uvedeným textem si jistě člověk položí otázku, zda-li přichází v
potaz pokus o historickou rekonstrukci událostí, které se za tím skrývají – taková snaha je
bohužel velmi obtížná, pokud vůbec připadá v úvahu, protože ,,tyto texty sotva obsahují
nějaké konkrétní rysy, které by dovolovaly zhodnocení. Především lze říci, že ke vzpomínkám
Izraele na ranou dobu svých dějin náleží, že při oznámení boží vůle na poušti obdržel hlavní
podklady pro svůj náboženský život. Velký význam sínajské tradice pro sebepochopení Izraele
je totiž zřejmý z toho, že k jádru vyprávění v Ex 19-24 bylo připojeno celé množství
náboženských textů a kultických předpisů a že také nové shrnutí náboženských příkazů v
Deuteronomiu na ně výslovně navazuje ( Dt 5,2nn )."338
Bez ohledu na historickou rekonstrukci zde má však rozhodující význam Mojžíš –
,,veškerá tradice náboženských a kultických předpisů byla ve všech svých literárních vrstvách
spojena s jeho jménem a naopak není známa žádná tradice tohoto druhu, která by se pojila k
jménu jinému."339

II.1.17. Směrnice pro vybavení kultu a Boží příbytek
Mojžíš nyní setrvává celých 40 dní a nocí v zahalujícím mraku, během kterých
dostává od Hospodina instrukce ke stavbě pouštní, přenosné svatyně – to vše v ,,sedmi
kapitolách knihy Exodus."340
V mnohých ohledech je s tím celkem srovnatelné popsání chrámu za krále Šalomouna,
které je obsaženo pouze ve ,,dvou kapitolách"341; o to je tedy obdivuhodnější, že prakticky to
samé schéma, byť v menších odchylkách je obsaženo i v šesti kapitolách knihy Exodus.Stejně
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Ex 17,10.12.
Hebrejsky kabod.
338
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.37.
339
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.38.
340
V kapitolách Ex 25-31 se jedná o zhotovení čtyř nejsvětějších objektů, resp. truhly úmluvy, obětního stolu a
svícnů, stejně tak jako dalších základních nástrojů k vybudování a vybavení přesnosné svatyně.Dále se hovoří o
oblečení, kněžských ornátech a zásadách kultu.Význam těchto prací je natolik důležitý, že i sám Bůh si vybírá
toho, kdo celý tento projekt výroby povede.
337

341

1Kr 6 a 7.
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tak je jisté, ,,že lze tuto část připsat na účet kněžskému kodexu, který vůbec poprvé spojil
pradějiny, praotce a podání o Exodu a Sínaji v jedno obsáhlé dějinné dílo."342
Tyto směrnice se tedy především vztahují na jednotlivé části ,,svatyně"343; o vnější
podobě nejsou zmínky, což ovšem neznamená, že by se nedala zrekonstruovat.Začíná se
instrukcemi ohledně schrány úmluvy a desek s desaterem, slovo je i o slitovnici s okřídlenými
cherubíny, pokračuje se sedmiramenným svícnem a oltářem.
Po příběhu o zlatém býkovi, resp. o zlatém teleti, které však původně nebylo součástí
kněžských spisů a pravděpodobně bylo samostatně zpracovanou vsuvkou, následují závěrečné
kapitoly 35-40, které představují jakousi druhou etapu k věcem, ze kterých má být sestavena
svatyně, tentokrát je však zpráva podána v charakteru Mojžíšovy věrnosti k provedení Božích
příkazů. Kapitola třicetdevět se věnuje zhotovení kněžského roucha a končí Mojžíšovým
požehnáním.
Bůh se opět ujímá slova až nyní, ve čtyřicáté kapitole a stanovuje den, ve kterém má
být svatyně sestavena a posvěcena.,,Z toho je zřejmé, že stávající práce byly spíše
jednotlivými články, ze kterých se svatyně postaví, ale ještě se nejednalo o její samotné
sestavení. K tomu mělo dojít teprve až na první den prvního měsíce, to znamená na začátku
druhého roku po vyjití z Egypta;"344 jako první měsíc určil Bůh dobu, kdy Izraelci ,,vyšli z
Egypta."345 Dva a půl měsíce trvalo tažení k Sínaji, ke které došli ,,prvního dne třetího
měsíce."346 Pak už tedy zbývá devět měsíců, ve kterých bylo zjeveno desatero, kniha smlouvy
a návody ke svatyni i k jejímu přemísťování. Vztyčení svatyně bylo tedy dílem jen jednoho
dne, dne nového roku.
Čtyřicátá kapitola a tím vlastně i celá kniha Exodus nakonec končí Božím vstupem do
,,svatyně."347 Je však třeba ještě zmínit, že tato svatyně měla dvojí účel: Bohu Hospodinu
jednak sloužila jako obydlí a Izraelitům zase jako místo, kde s ním mohli být v kontaktu.
Spojení se s Bohem už tedy nebylo závislé na náhodných viděních ve snech či na samotném
Božím zjevení.,,Tato dvojí funkce je vyjádřena označením miškan/obydlí a ohael moed/stan
setkávání."348
Zároveň se však jedná o ještě jednu, a to zcela jinou inovaci - o náhradu náhodné Boží
přítomnosti, která byla jaksi pravidlem již od praotců až po Sínajské zjevení. Jedná se tak o
342

,,dass dieser Teil auf das Konto der Quelle P geht, die erstmals Urgeschichte, Erzvatergeschichte und die
Exodus-Sinai-Uberlieferung zu einem umfassenden Geschichtswerk verbunden hat." In: ASSMANN,
Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.345.
343
,,Die Beschreibung des Zeltheiligtums stammt aus der Zeit des Wiederaufbaus des Jeruzalemer Tempels (
520-515 )." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.349.
344
,,Daraus wird klar, dass die bisherigen Arbeiten den einzelnen Elementen galten, aus denen das Heiligtum
errichtet wird, aber noch nicht der Aufstellung selbst.Diese soll am ersten Tag des ersten Monats erfolgen, das
heisst also zu Beginn des zweiten Jahres nach dem Auszug aus Agypten." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die
Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.352.
345
Ex 12,1.
346
Ex 19,1.
347
Více o stanu setkávání v příloze E.
348
,,Diese Doppelfunktion kommt in den beiden Bezeichnungen miškan/Wohnung und ohael moed/Zelt der
Begegnung, zum Ausdruck." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck,
2015, s.354.
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permanentní Boží blízkost ve formě institucionalizovaného náboženství se svatyní, kněžstvím
a kultem; to v základu odpovídá té formě, ve které i ostatní tehdejší národy žily se svými
bohy.I u nich sloužil chrám k tomu, aby v něm přebývali bohové mezi lidmi.Zřízení
náboženství se svatyní, kněžstvím a kultem je tedy v perspektivě událostí biblického exodu
zcela novým principem a zároveň i aktem určité standardizace v pohledu na jiné, ,,okolní
národy."349 Do té doby Izrael nic takového neznal; praotcové příležitostně stavěli jen oltáře,
např. v Kenaanu. Tak kupříkladu sám Abraham vystavěl ,,oltář u Šekemu"350 poté, co se mu
Bůh zjevil a přislíbil mu, resp. jeho potomkům dar zaslíbené země.Též i Izák zřídil
Hospodinu ,,oltář v Beerševě"351 a též sám Jákob, tentokrát u ,,Šekemu."352 Přesto se nikde v
těchto příbězích nemluví o Božím příbytku a založení kultu.
Teprve po obdržení zákona a knihy smlouvy přichází zlom v čase, kdy je nejen
založen kult, ale též se svazku lidu s Bohem dostává konkrétní formy náboženského vyznání.
Z pohledu kněžského díla se tímto založením náboženství dokončuje samo tvoření - resp.
jedná se o jakýsi oblouk událostí, které začaly stvořením světa a končí až zde.

II.1.18. Zrada lidu a obnovení smlouvy
Celých čtyřicet dní a čtyřicet nocí, po kterých je Mojžíš v oblaku na hoře s
Hospodinem, je pro Izraelity, kteří zatím čekají na úpatí hory, pravděpodobně velmi dlouhá
doba – až už začínají marně vyhlížet jeho návrat zpět. Jsou zklamaní; mají nevyhnutelný
pocit, že ztratili hmatatelnou oporu, chybí jim bezprostřední blízkost Božího prostředníka a
Bůh je jim pochopitelně naprosto vzdálený – a tak si za Hospodina zhotoví náhražku, tzn.
dosažitelného boha.V tom je možné spatřit zcela zjevnou touhu lidu po manipulaci s Bohem,
resp. pokud není na blízku, pak si jej sami vytvoříme čili přiblížíme.,,V žádném případě se
však lid nechtěl odvrátit od Boha k jiným božstvům.Pouze ztratil naději, že ještě uvidí Mojžíše
živého poté, co již čtyřicet dní prodléval na hoře."353
Lid sice ještě viděl, jak Mojžíš vstupuje do ohnivého mračna, ale poté již zcela z
obzoru zmizel; to však znamená pro lid více než jen to - přišli tím i o kontakt s Bohem,
protože přeci sám Mojžíš byl jediným prostředníkem mezi Hospodinem a celým národem.V
takto nastalé situaci naprosté dezorientace lid zcela zapomenul na desatero přikázání, resp. na
zákaz týkající se zobrazování Boha.
Přesněji řečeno by se však mělo říci, že Izraelité si původně chtěli zhotovit náhradu za
Mojžíše, který je doposud vedl a udržoval jejich spojení s Bohem; nechtěli však jiné bohy.
Jak je však z textu patrné, vše se stejně nakonec zvrhlo a tak se Bohu skutečně zpronevěřili.

349

To samé samozřejmě platí i o budoucí události, resp. o zřízení institutu království ( 1S 8,5 ), což bylo také
projevem přiblížení se svému okolí.
350

Gn 12,7.
Gn 26,25.
352
Gn 33,20.
353
,,Keineswegs will sich das Volk von JHWH ab- und anderen Gottern zuwenden.Es verliert nur wahrend der
vierzig Tage, die Mose auf dem Berg verweilt, jede Hoffnung, ihn lebend wiederzusehen." In: ASSMANN,
Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.362.
351
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V tu chvíli hraje důležitou roli ,,Áron"354 ; na žádost lidu ,,udělej nám boha''355 je odlit
obraz býčka; z něho má tak na Izraelity proudit božská síla, která by s nimi byla a vedla by
je.Izraelci požadovaná modla, resp. býček, je pravděpodobně odlit z toho majetku Izraelců,
který si ,,odnesli z Egypta."356
Přesto sám Áron, který přeci musel vědět, k čemu v tu chvíli došlo a co to ve
skutečnosti znamená včetně možných následků, zcela bez odporu sbírá veškeré zlaté náušnice
a z materiálu pak odlévá obraz modly. Hned na to jsou slyšet sluch drásající slova z úst
Izraelců: ,,to je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."357 Vše je ještě zmohutněno
Áronovým dodělkem, kdy odlité modle zhotoví oltář a vyhlásí na další den ,,slavnosti."358
Jediné, co však ve skutečnosti Izraelité mají, je pouze nemohoucí kus slitiny. Bůh
Hospodin je tak svým lidem ztotožněn s výtvorem lidských rukou, je objektem lidské
svévolné manipulace; od toho se pak jen odvíjejí i již zmíněné slavnosti, které jsou velmi
podobné pro pohanské kulty.
,,Hůře se již Izraelci provinit nemohli. Je totiž třeba si uvědomit, že tyto události
probíhaly ve chvíli, kdy Bůh Mojžíšovi na hoře sděloval, jak se zrealizuje přislíbená
pospolitost mezi ním a lidem."359 Jenže lid se této iniciativy ujímá na vlastní pěst a vše
nakonec dělá zcela opačně. Proto je Bůh rozhodnutý, že uzavřenou smlouvu vypoví a lid
zahubí.
Je tedy skutečně s Izraelem konec? Nikoli; i přes to, jak vážným způsobem Izraelité
sešli ze své cesty věrnosti k Hospodinu, nechce Bůh své dílo, svůj lid zahubit.Je ochoten s
nimi začít znovu – a to sice ne výlučně, ale hlavně také na základě smlouvy, kterou uzavřel již
s praotci a která je tak Mojžíšovým jediným argumentem proti možné záhubě, která nyní od
Boha hrozí.

II.1.19. Výzva k rozhodnutí
Mojžíšova přímluva sice nakonec usmířila Boží hněv, ale to, co spatřuje spolu s
Jozuem, resp. již z dálky slyší při svém sestupu dolů z hory k lidu, v něm samotném vyvolává
veliký a prudký hněv.Jozue se domnívá, i pravděpodobně kvůli tomu, že sám byl přeci jen
bojovník, že byl tábor přepaden – to by vysvětlovalo ony skřeky ozývající se z něj. Mojžíš
však rozpoznává něco zcela jiného; to jsou zvuky bezbožného a pohanského veselení se; zcela
bez váhání ničí desky, které byly popsány Božím zákonem a Božím prstem – Izraelský lid
totiž podle tohoto svého chování není Božího zákona hoden.To však je teprve začátek; záhubě
neujde ani zlatý býček.
354

Áron byl ten, za kterým se měl lid po Mojžíšově odchodu na horu obracet v případě sporných záležitostí.
Ex 32,1. Ve skutečnosti se však v tomto verši nejedná o slovo ,,bůh", ale ,,bozi." Izraelité totiž použili slovo
,,Elohim", což znamená ,,bohové" neboli užití množného čísla a tím se proti svému Bohu provinili.
356
Ex 11,2 a 12,35.
357
Ex 32,4.
358
Ex 32,6.
359
,,Schlimmer hatten sich die Israeliten nicht versundigen konnen.Man muss sich klar machen, dass diese
Anstalten ins Werk gesetzt werden, wahrend JHWH Mose auf dem Berg genau erklart, wie die verheissene
Wohngemeinschaft von Gott und Volk realisiert werden soll." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der
Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.364.
355
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Zajímavá je zmínka o tom, že prach, který zbyl po spálení této zlaté modly, byl smísen
s vodou a dán Izraelcům jako nápoj – pravděpodobně se tu jedná o ,,způsob soudu."360
Pochopitelně ani sám Áron neujde Mojžíšovu hněvu; na jeho výčitky však reaguje
poukazováním a přesouváním zodpovědnosti a viny na samotný lid; to oni ztratili jistotu,
která souvisela s Mojžíšovou nepřítomností. Podobné je to i s Áronovou výmluvou týkající se
býčka – původně zpráva o tom, že to právě on učinil formu, ze které byl býček odlit je nyní z
úst samotného Árona překroucena: ,,hodil jsem to do ohně a vznikl z toho tento býček.''361
Hlavní Áronovo provinění je v tom, že Izraelský lid spustil z uzdy, tzn. ze závazků
smlouvy.Jak se v textu můžeme dočíst, tímto jednáním je vydal nejen přímo zkáze, ale též
posměchu jeho nepřátel.
Je tedy v takto nastalé situaci ještě vůbec někdo, kdo je Hospodinu věrný? Jsou to jen
Léviovci; nabízí se však otázka, co činili v době, kdy lid propadl svému zhoubnému chování,
stejně jako když byla odlévána modla, která měla nahradit Hospodina; o tom se v textu nic
nepíše.Ti, co byli nakonec ,,trestem postiženi"362 byli příslušníky všech kmenů a z toho, co
text říká, se potrestání nevyhnuli ani ,,Léviovci"363 To, že se výkonu trestu chopil právě tento
kmen, že jeho příslušníci skutečně nikomu nestranili, je důležitým prvkem a předurčením ke
službě, ve které ,,stranictví"364 nemá místo.Mojžíš nyní ví, že není možné zcela dosáhnout
smíření s Bohem – i když se znovu přimlouvá, i když nabízí i vlastní život; je si vědom, že
plné smíření záleží pouze a jen na Hospodinovu rozhodnutí. Zvláštní je zde zmínka o tzv.
knize života, kterou si Bůh vede; to by mohlo znamenat, že smrtí člověka ve skutečnosti nic
nekončí, resp. člověk, jehož jméno je v této knize zapsáno, není zapomenut.

II.1.20. Příběh o zlatém býkovi neboli boží trest a odpuštění
Tento příběh zdůrazňuje, že svazek mezi Bohem a lidem založený na smlouvě,
nepředstavitelně překračuje i ty nejužší mezilidské vazby.,,Odpuštění, kterého Mojžíš u Boha
dosáhl, neznamená beztrestnost, nýbrž - a to je rozhodující - pokračování smlouvy."365 To
však nemění nic na tom, že hříchy člověka musí být potrestány; úkol, který tak plní Mojžíš za
pomoci Lévijců, předznamenává ještě něco dalšího. K věrnosti vůči Bohu zde totiž zřetelně
patří i princip tzv. zélótismu neboli fanatického, na první pohled až vražedného horlení pro
Hospodina Boha.Proto je část Ex 32,27-29 jakýmsi prapůvodním obrazem a vzorem zápalu
pro Boží záležitosti a věrnost k monoteismu, a to zcela bez příkras.,,Často je poukazováno i
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Srovn. Nu 5,11 – 31.
Ex 32,24.
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Ex 32,26nn.
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Ex 32,29.
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Dt 33,9.
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,,Die Vergebung, die Mose von JHWH erreicht hat, bedeutet nicht Straffreiheit, sondern nur – das ist jedoch
das Entscheidende – das Fortbestehen des Bundes." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt.
M nchen: C.H. Beck, 2015, s.370.
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na část v Dt 13.Zde je stanoveno udávat každého, ať už by to byl vlastní bratr nebo syn, který
se spouští s jinými bohy a volá k odpadnutí od smlouvy."366
Kdo uctívá obrazy, roztrhává svazek, který Bůh uzavřel s Izraelci. To již dává najevo i
sám Mojžíš, který při sestupu z hory, při pohledu na počínání svého lidu a zlatou modlu
rozbíjí desky smlouvy.Tento příběh vlastně definuje užití prvního i druhého přikázání v praxi.

II.1.21. Sláva Hospodinovy přítomnosti
I přes tyto události a trest v podobě smrti mnohých Izraelců poputuje lid dále pouští do
zaslíbené země. Přesto se v ovzduší stále vznáší otisk minulé události, kterou Bůh svému lidu
,,jednou připomene, resp. odplatí."367
V textu je velmi jasně řečeno, že Hospodin při tomto dalším tažení pouští musí jít v
dostatečném odstupu od Izraelců, už ne v jejich prostředku – důvodem je tvrdošíjnost lidu,
která by jim přinesla jenom záhubu; lid tedy povede Boží posel.
Tato velká změna vede lid ke smutku, který vyjadřuje odložením všech svých ozdob –
v tom lze pocítit příznak obratu v postoji všech Izraelců. Tento projev lidu je však spíše jen
povrchní; totiž skutečné pokání se musí projevit výlučně uposlechnutím Božích příkazů – bez
toho se může jednat jen o jakýsi pokus vynutit si Hospodinovu přízeň podobnými činy.
Tento odstup Hospodina od svého lidu se netýká však pouze samotného putování, ale
též i chvíle, kdy lid stanuje. I proto byl stan setkávání postaven až za táborem - tento stan (
pomineme-li daný odstup ) však stále zdůrazňoval skutečnost, že i přes způsob chování lidu
není konec rozmlouvání s Bohem.Mojžíš je opět ,,jediným prostředníkem"368, který do tohoto
stanu může vstoupit a tak působit jako prostředník mezi Izraelským lidem a Hospodinem;
navíc i způsob setkávání Mojžíše a Boha v tomto stanu je jedinečný: hovoří k sobě tváří v
tvář. I přes tuto velmi značnou blízkost je Bůh stále pro lidské oči naprosto a zcela skrytým.V
takovém blízkém vztahu se Mojžíš více osměluje vůči Hospodinu: žádá ho především o dvě
věci; vyprošuje pro svůj lid jeho bezprostřední blízkost, protože jen ona zaručuje jinakost
Izraele mezi všemi ostatními národy - tato blízkost není důležitá jen a pouze pro lid jako
takový, ale je důkazem i pro nepřátele a protivníky. Druhou prosbou Mojžíš touží po spatření
Boží slávy; chce odstranit poslední překážku, která stojí ve styku s Bohem – a tím je onen
oblak, ve kterém vždy Hospodin sestupuje do stanu setkávání; tento ,,oblak“369 Hospodina
zahaluje, ten je tou jedinou hranicí.
Zatímco v první prosbě Bůh Mojžíšovi vyjde vstříc, v té druhé jen částečně – propast
mezi člověkem ( a to jakýmkoli, i Mojžíšem ) a Bohem, resp. jeho slávou je tak
366

,,Auf die Nahe dieser Szene zu Dtn 13 ist oft hingewiesen worden.Dort wird vorgeschrieben, jeden zu
denunzieren, und sei es der eigene Bruder oder Sohn, der sich mit anderen Gottern einlasst und zum Abfall vom
Bund aufruft." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.370.
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Což je narážka na budoucí zánik Jeruzaléma a babylónský exil.
Ani sám Jozue není zcela stranou – věrně tento stan střeží.
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Metafoře oblaku se věnuje např. Řehoř z Nyssy ve svém díle ,,Život Mojžíšův“, a to v kapitolách 162-167.
Překlady díla: GREGORY of Nyssa. The life of Moses. (Přel. Malherbe, A. J. – Ferguson, E.) New York –
Ramsey – Toronto: Paulist Press, 1978.
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nepředstavitelná, že každý by při tomto pohledu zemřel. Jediné, co bude Mojžíšovi
umožněno, je spatření Boha jako ,,přecházejícího'', tzn. uvidí jen odlesk jeho slávy, jen
nepatrný ,,zlomek"370 – a i tak bude muset být chráněn Boží rukou, aby nezemřel.Kromě toho
se ještě navíc zjeví Mojžíšovi i tím, že sám zvolá své nevyslovitelné jméno - ,,Hospodin''.Toto
jméno znamená mnohem více než jiná jména- připomíná Izraelskému lidu Boží spásu
vyvedením z Egypta, též jeho přítomnost, věrnost a moc.Je to jméno zdůrazňující skutečné
bytí proti naprosté nicotnosti pohanských model a ostatních bohů.
Protože první verze desatera skončila roztříštěná, musí si Mojžíš vytesat dvě nové
desky a z rána opět vyjít na Boží horu; Hospodin slavnostně obnovuje smlouvu a ještě jednou
důrazně ,,nakazuje podmínky."371 Na nově vytesané desky však nepíše již sám Bůh, ale
Mojžíš.,,První přikázání mají charakter posvátnosti, to znamená odlišení lidu od Kenaanců;
dalších sedm přikázání se vztahuje ke svátkům a sabatu, závěr pak tvoří záhadný předpis, a to
zákaz vařit kůzle v mléku jeho matky, což je též princip stojící k odlišení se zvykům země."372
Co však v tomto desateru není jsou příkazy týkající se mezilidských vztahů; v tomto případě
se totiž nejedná o založení spravedlivé společnosti, ale o hlavní pravidla svatosti a tím i Boží
přítomnosti.

II.1.22. Obnova smlouvy
Nuže, i navzdory přestoupení lidu je dříve ,,uzavřená smlouva"373 opět obnovena –
nikoli však díky člověku, ale na základě svobodné Boží vůle, jeho věrnosti a lásky. Ostatně i
sám Mojžíš Boha v tuto chvíli oslavuje jako toho jediného, který se sklání ke svému lidu;
Hospodina, který je milostivý, který zjevuje svou přízeň, je shovívavý a trpělivě odsunuje
spravedlivý hněv.

II.1.23. Provedení směrnic o bohoslužbě
V následujících ,,pěti kapitolách"374 se slova již neujímá Bůh, nýbrž Mojžíš, který
mluví o nařízení týkající se stavby přenosné svatyně, jak mu jej uložit Hospodin. Poté, co je
vše dokončeno a Bůh vstupuje do svatyně, je splněna tolik očekávaná touha lidu po Boží
blízkosti. ,,Viditelná přítomnost mračna i pohledem nepostřehnutelná přítomnost slávy (
kavod ) tvoří zázračná znamení podobně jako ta, kterými Bůh před všemi zraky dokazoval
Egyptu svojí moc i velikost."375 Tentokrát se však nejedná o formu zážitkového, z běžných
dnů vyčnívajícího zjevení, ale o každodenní poměr a stav.
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Uvidí jeho ,,záda'', Ex 33, 23.
Ex 34,10-26.
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,,Die ersten Gebote stehen im Zeichen der Heiligung, das heisst Absonderung des Volkes von den
Kanaanitern; die nachsten sieben beziehen sich auf Feste und den Sabat, und den Abschluss bildet die
ratselhafte Vorschrift, das Bocklein nicht in der Milch seiner Mutter zu kochen, die gleichfalls im Dienst der
Absonderung von den Sitten des Landes steht." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt.
M nchen: C.H. Beck, 2015, s.374.
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Zde myšlena smlouva na Sínaji.
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Ex 35-39.
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,,Die sichtbare Gegenwart der Wolke und die unsichtbare Gegenwart der Herrlichkeit ( kavod ) bilden ein
Wunderzeichen wie die Zeichen und Wunder, in denen Gott seine Macht und Grosse an Agypten vor aller Augen
erwiesen hat." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.48.
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II.1.24. Co exodus ve skutečnosti znamená
Jelikož máme velmi rozmanité zprávy, které jsou obsažené v knize Exodus, stejně tak
i různé varianty izraelského putování pouští, pak by bylo pravděpodobně dobré se zamyslet
nad tím, zda-li se má vůbec geograficky přesnému popisu pouštního putování přikládat velký
význam. Podobně jako v případě zprávy o stvoření by i zde bylo vhodné poukázat především
na hymnický charakter zprávy o odchodu z Egypta a putování pouští.Exodus, putování po
poušti a uzavření smlouvy na hoře Sinaj je třeba přiblížit v teologickém výkladu; přesněji
řečeno klást hlavní důraz na náboženský aspekt z hlediska samotných dějin spásy.Nebo ještě
jinak řečeno, neupínat se za každou cenou na historický charakter událostí a nebo se alespoň
nesnažit ,,zuby nehty,, o vědecké dokazování.
Navíc je třeba si uvědomit, že již dnes existuje shoda na faktu, že v Mojžíšovi máme
ve skutečnosti fiktivní, resp. literární figuru, za kterou se dosti možná skrývá skutečný člověk,
snad i Egypťan, který však nemá vlastně s Mojžíšem z hebrejské tradice vůbec nic
společného. A přesto se biblický Mojžíš po celé generace vždy těšil značné úctě nejen
Židovského národa.A podobné je to i s exodem z Egypta, který je tak často považován za
fiktivní či jen literární skladbu; to vše ale pramení z nepochopení hlubokého či hlubšího
významu těchto událostí.Zde totiž nejde o otázku, zda-li se jedná o fikci, popř. podvrh ,,příběh exodu je inscenací v tom smyslu, že těm, kteří ho vyprávějí, zprostředkovává
totožnost."376 A tak díky tomuto textovému charakteru je exodus stejně skutečným jako lid,
který je jím definován a díky němu si tuto svojí identitu udržel i navzdory všem pohromám a
pronásledování.
Obecně řečeno, pravdivost těchto událostí není prokázána archeologickými nálezy,
nýbrž samotnou existencí národa. Izraelský lid byl na zmíněných příbězích založen, stejně
jako jeho náboženství.

II.1.25. Zjevení v knize Exodus
Zjevení je tématem, které prochází celou knihou Exodus.Přesto nemá v jiných
náboženstvích obdobu; biblické zjevení totiž navždy řízeně mění nejen člověka, ale i celou
lidskou společnost.
Především je třeba zmínit tato následující:
1. Zjevení Božího jména a povolání Mojžíše z hořícího keře;
2. Zjevení moci v rámci deseti egyptských ran a zázraku překročení moře;
3. Zjevení zákona a uzavření smlouvy na Sínaji.
,,První dvě zjevení jsou obdobná s jevy, které se vyskytovaly nejen v Egyptě, ale též v
Babylonii. I tam se totiž božstva obracela v dlouhých proslovech ke králům a sdělovala jim
376

,,Die Exodus-Geschichte ist performativ in dem Sinne, dass sie denen, die sie erzahlen, eine Identitat
vermittelt." In: ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.391.
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jejich úmysly.“377 Babylóňané i Chetité vykládali různé přírodní katastrofy a epidemie jako
zásahy a důkazy moci rozhněvaných bohů.
Ale třetí příklad biblického zjevení nemá v historii obdoby.Zde se totiž uvádí do
souvislosti zjevení s kodexem práva a pravidel celého života dané skupiny vyznavačů, což má
svůj vrchol ve vzniku Izraelského národa.,,Když Chammurapi, jak je znázorněno na stéle v
Louvru, předstoupil se svým kodexem zákonů před slunečního boha Šamaše, aby mu jakožto
bohu práva a spravedlnosti toto své dílo věnoval, je přesným opakem a něčím zcela jiným než
to, když Bůh předstoupil před Mojžíše a předal mu boží právo ve formě tabulek zákona a
ostatní mu pak nadiktoval.“378 Se zvěstováním desatera však nevstoupil Bůh do svazku jen s
Mojžíšem, ale s celým národem a tak mu dal možnost demokraticky se podílet na své vůli; to
nemá obdoby ani v dalších částech celé bible. Tím je zároveň desatero ukázáno jako jádro
tématu Božího zjevení a stojí tak v samotném centru Sínajské perikopy. Dar desatera lze
srovnat pouze se stvořením světa samotným Božím slovem.

II.1.26. Egypt a Izrael neboli minulost a budoucnost
I když je hlavním tématem knihy Exodus Boží zjevení, motiv vyvedení z Egypta je
však jakousi dotvářející, neopomenutelnou kulisou; kdo totiž odněkud vychází a něco opuští,
překračuje určité zažité hranice.Nebo ještě lépe řečeno, uvádí do vztahů hranice mezi tím
starý a tím novým, kdy staré řády zanechává za sebou, zatímco směřuje k novým pořádkům.V
pojetí biblických událostí je nové to, co má přímou spojitost se zjevením Boha a jeho vůle,
zatímco vše staré je prezentováno samotnou egyptskou říší.Izrael je tedy vysvobozen z
Egypta jakožto ze staré éry nesvobody a vstupuje do nové etapy jakožto příjemce zjevení.V
této nové etapě se tak z Izraele stává svatý lid, národ oddělený od všech ostatních.Egypt
vlastně představuje symbol všeho, co Izrael zanechal ve své minulosti; jedná se o naprostý
obrat, který lze vyjádřit ve třech dimenzích, a to 1. politické, 2. náboženké a 3. časovědějinné.
1. Jedná se o výstup ze staroorientálního sakrálního království a vzestup Izraelského
národa ve smyslu plně autonomní formy politického uskupení.
2. Je to výstup z polyteistického systému staroorientálního kultu, který spočíval na
paralelách mezi božským a lidským k nové formě symbiózy mezi jediným Bohem a jediným,
vyvoleným národem.
3. Exodus je přesným opakem mýtického pojetí času, ve kterém lidé měli minulost
stále před očima, zatímco budoucnost spočívala za zády. Izraelité naopak minulost zanechali
za sebou a upínali svůj zrak do budoucího času, který spočíval ve splnění Božích zaslíbení
praotcům.
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Více o tom ASSMANN, Jan. Exodus: die Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.392-395.
,,Wenn Hammurapi, wie auf der Stele im Louvre dargestellt, mit seinem Gesetzeskodex vor den Sonnengott
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Revolution der Alten Welt. M nchen: C.H. Beck, 2015, s.393.
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Obecně řečeno, Egypt tvořil přesný opak toho, k čemu směřovali Izraelité a o čem
tedy pojednává kniha Exodus.

II.1.27. Teologická zvěst knihy Exodus
Z toho, co již nyní víme, můžeme bez pochyb říci, že exodu byl opravdu největším
Hospodinovým spasitelským činem v Tanachu. Izraelci, sice Bohem vyvolený národ, ale
žijící v egyptském útlaku, navíc vykořisťovaní jako levná pracovní síla.Na několika místech
knihy Exodus jsou jasné zmínky o tom, že Izraelité během tohoto svého útrpného pobytu na
Boha pozapomněli – Hospodin však nezapomněl.Nezapomněl na ,,smlouvu s Abrahamem"379,
ve které se mu zavázal nespočitatelným množstvím potomků a vlastní zemí.Část zaslíbení se
však v Egyptě skutečně splnila – původně odchodem z Palestiny v době Jákoba a Josefa si
Izraelci zachránili život před hladomorem a stala se z nich velmi početná skupina; bohužel ale
v době, o které pojednává kniha Exodus žila již taková generace Egypťanů, která Josefa,
Jákobova syna neznala a něvěděla nic o tom, co jejich zemi prokázal.Ke splnění druhé části
Boží smlouvy s Abrahamem byl Izraelcům vzbuzen vysvoboditel – nejen, že mu Hospodin
zachránil život, ale též se mu dostalo v té době nejlepšího vychování a vzdělání, a to přímo na
faraónově dvoře.Bůh si jej tím připravil pro úkol vyvedení svého vyvoleného lidu z Egypta.
Zprávy o stupňujících se egyptských ranách včetně té o záchraně Izraelitů před
faraónovým vojskem u Rákosového moře dávají zřetelně najevo, že to právě Bůh sám je
zachraňuje z otroctví. Hospodin se tu vlastně poprvé objevuje jako válečník, bojovník za svůj
lid.Touto jakousi postupnou vysvoboditelskou procedurou z Egypta si Izraelité uvědomovali,
že jsou skutečně božím lidem. A že se skutečně jedná o událost velkého významu je čitelné
již z toho, že v celém Tanachu se téma exodu stále opakuje.
Po Hospodinově konečném vítězství nad faraónovou armádou se Izraelité vydali do
zaslíbené země – tentokrát již ne jako otroci, ale díky Božímu zásahu už jako svobodní lidé; a
Hospodin je neopustil ani nyní, byl stále s nimi – i po třech měsících se jeho moc znovu
projevila, ale tentokrát jiným způsobem, a to na hoře jménem Sínaj; tam Izraelcům zjevil
svoji vůli prostřednictvím Zákona, to znamená již ne jako Bůh bojovník, ale jako Bůh
zákonodárce.
Tento Zákon, resp. písemný projev Hospodinovy vůle byl určen jak pro společný, tak i
osobní život Izraelské komunity. ,,Ačkoli často uvažujeme o Zákoně jako o izolované
skutečnosti, je důležité si uvědomit, že Zákon byl darován v kontextu smlouvy. M.Klineová si
správně všimla, že Exodus 19-24 má formu smluvního dokumentu. Historický prolog ( Ex 20,2
) představuje Vydavatele Zákona jako toho, kdo z milosti zachránil lid Izraele.Tak Zákon v
knize Exodus 20-24 není ani v době Starého zákona základem pro vztah mezi Bohem a
člověkem, nýbrž spíše vodítkem pro jeho zachování."380 Jedná se tedy o princip, který slouží k
udržení a pokračování vztahu Izraelského lidu s Hospodinem; toho vztahu, který je
doprovázen Božími činy milosti a to nejen při pohledu na minulost počínaje Abrahamem až
po vysvobození z Egypta, ale též z pohledu budoucího dobytí a obsazení země.
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Gn 12,1-3; 15; 17.
DILLARD, Raymond B a Tremper LONGMAN. Úvod do Starého zákona. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003,
s.60.
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Jak už bylo řečeno, Hospodin Izraelity po osvobození z Egypta neopustil – vedl je po
poušti dále až do zaslíbené země. Přesto se něco v době po třech měsících změnilo – něco, co
mělo důležitý význam a mělo něco společného s místem přebývání Hospodina na zemi; bylo
to zhotovení stánku.Boží přítomnost mezi svým vyvoleným lidem se tím posunula do jakési
další etapy. ,,Chceme-li porozumět významu stánku, musíme si připomenout, co předcházelo
jeho zřízení.Když byli stvořeni Adam a Eva, necítili nutnost setkávat se s Bohem na nějakém
zvláštním místě.Setkávali se s Bohem kdekoli v zahradě Eden.Pád však vedl k zásadnímu
odcizení mezi Bohem a jeho lidským stvořením, které už nemohlo snadno vstupovat do jeho
přítomnosti.Po pádu mohli lidé přicházet k Hospodinu jenom na zvlášť určených místech.V
době patriarchů byly vybudovány oltáře a hlava rodiny vykonávala bohoslužbu ( Gn 12,8;
13,18 ).V době exodu však Boží lid už nebyl rozvětvenou rodinou, nýbrž velkým národem.
Proto vzhledem k spásnědějinnému momentu a sociologické situace Izraelců Bůh nařídil
Mojžíšovi, aby vybudoval stánek, kde by se mohla konat bohoslužba.“381
Stánek byl skutečně mobilní, resp. bylo možné jej strhnout, zbalit a přestěhovat na
další místo, což bylo v rámci putování božího lidu velmi důležitou vlastností. Tento přenosný
stánek tedy sloužil Božímu pobytu na zemi mezi Izraelity, čímž se stával jakousi svatou
půdou. ,,Umístění, architektonický vzhled, stavební materiály a přístupnost stánku podtrhují
skutečnost, že uprostřed izraelského lidu přebýval svatý Bůh“382
Stánek jako takový byl rozdělen do ,,několika částí"383, což odpovídalo i intenzitě
svatosti, se kterou souvisel také použitý materiál samotného stánku – tzn. čím blíže
velesvatyni a tím pádem i schráně úmluvy, tím ,,vzácnější materiály"384 byly použity. Ještě
jinak by se dalo říci, že takový materiál použitý na přenosný stánek byl symbolickým
vyjádřením na zemi přebývající Boží svatosti.

II.2. Leviticus
,,Leviticus"385 nebo také třetí kniha Mojžíšova pojednává hlavně o obřadních a
obětních řádech a jako taková má charakter nezávislé sbírky.Jelikož je tato kniha zařazena
mezi knihy ,,Exodus a Numeri"386, předpokládá tím za dějiště horu Sínaj – tam totiž Hospodin
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DILLARD, Raymond B a Tremper LONGMAN. Úvod do Starého zákona. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003,
s.61.
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DILLARD, Raymond B a Tremper LONGMAN. Úvod do Starého zákona. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003,
s.62.
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Nádvoří, svatyně a velesvatyně.
384
Stříbro, bronz i zlato.
385
Též kniha lévijská, ačkoli o lévijcích je zmínka pouze v 25, 32nn.Přesto se výhradně soustřeďuje na kněží;
dokonce
několik zákonů je určeno pouze a jen po tuto skupinu Izraelitů, např. Lev 8-10 či 16,1-28.
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Zatímco i kniha Exodus obsahuje informace o výrobě kultických nástrojů a náčiní, tj. archy úmluvy a
kněžských rouch, kniha Leviticus převádí tento statický obraz do dějiště živého kultu.Následující kniha Numeri
je naopak zasazena do období dalšího putování Izraelců pouští a proto se soustřeďuje na kultické zákony týkající
se táboření, vojenského uspořádání či sčítání izraelských kmenů.
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vydal Mojžíšovi a celému Izraelskému lidu zákon. Hebrejský název knihy ,,vajiqra"387
představuje často se opakující slovo, že Hospodin promluvil ( popř. zavolal ) k Mojžíšovi.
Podíváme-li se však na jednotlivé řády podrobněji, zjistíme, že vycházejí až z mnohem
pozdější doby, přesněji řečeno až z dob chrámové praxe – je totiž obtížné si představit, že by
měly odpovídat velmi skromným podmínkám putujících pastevců. Je třeba mít na paměti, že
předpisy týkající se kultu se hlavně z počátku předávaly ústně; k postupnému sepisování
došlo až v době po usazení v zemi.
Jak již bylo zmíněno, Leviticus klade důraz na oběti a obřady, na plnění řádů čistoty a
zachovávání svátků. Na první pohled by se dalo říci, že se tak Izrael neodlišoval od svého
pohanského okolí – oběti a obřady totiž hrály důležitou roli i tam.To, o co šlo ale především,
byl Hospodin; svojí smlouvou, svým zákonem si k sobě bere Izraelský lid; odděluje ho pro
sebe a tím vším ho od ostatních národů zcela a naprosto odlišuje.
V tomto smyslu byla role kněžích nenahraditelná a měla především vychovatelský
charakter, což znamenalo ,,učit Izraelce rozlišovat mezi svatým a profánním, mezi čistým a
nečistým"388 a v neposlední řadě je též vyučovat Božímu zákonu, tzn. Tóře. Tato jejich úloha
byla klíčová, neboť poskvrnění Izraelského národa, ať už způsobené hříchy, nemravností či
tělesnými nečistotami nebo snad dokonce znesvěcením svatyně, by způsobilo opuštěnost od
Boha Hospodina.,,Přesto není kniha Leviticus pouze rituálním zákonem.Naopak, etika splývá
s obřady a formuje je, tudíž je ospravedlnitelné hledat za každým rituálním činem morální
základy."389
Zajímavé je zamyslet se nad vysvětlením tolik zmíněné čistoty, resp. svatosti; šlo zde
pouze o hygienu nebo o něco více?Bylo hlavním záměrem Hospodina ochránit Izraelity před
nemocemi a škodlivými potravinami? ,,Přínosný výklad těchto zákonů předložil Gordon
Wenham.Buduje svá poznání na díle antropoložky Mary Douglasové, která zdůrazňuje, že
,,svaté znamená víc než oddělení k službě Bohu. Znamená celost a úplnost“.Tak se zvířata dělí
na ta, která jsou ve shodě se stvořením čistá, a ta, u nichž zjevně dochází k míšení druhů, a
proto jsou pokládána za nečistá.Jak praví Douglasová, ,,svatost vyžaduje, aby se jednotlivci
přizpůsobili skupině, do níž náležejí.“390 Na tomto základě se pak jeví mnohem jasněji
konkrétní formulace jako např. Lv 11,10; 11,20-23 či 11,41- 44.
Že však třetí kniha Mojžíšova stále spadá do rámce Pentateuchu je velmi dobře
zřetelné na skutečnosti, že kromě zákonů a předpisů obsahuje i ty části, které se zákona týkají
jen zprostředkovaně – je to známka toho, že chce též zprostředkovat i historii, ze které je třeba
vzít si ponaučení, resp. tvoří tak historickou kulisu pro předpisy; to je zároveň i argument na
tak často zmiňovanou námitku, že pro současnost je kniha Leviticus značně nepodnětná.
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,,I zavolal"
Lev 10,10.
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,,However, Leviticus is not just ritual law.On the contrary, the ethical fuses with ritual and informs it, so that
there is justification to seek a moral basis behind each ritual act." In: SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael
BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA in association with
Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.735.
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II.2.1. Teologie knihy Leviticus
Většina obsahu knihy Leviticus ssebou nese různé obřady a zákony týkající se
Izraelské bohoslužby; je jich skutečně velmi znatelný počet, přesto je tu princip, který je
všechny spojuje – a tím je zvěst, že Hospodin je svatý Bůh. A protože si vybral právě Izrael
za svůj vyvolený lid, prohlašuje: ,,Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý.“391
Svatost znamená oddělenost od tohoto světa, posvětit pak znamená odevzdat či oddělit
někoho nebo něco Hospodinu; přístup k Bohu tak mají pouze ti, kteří jsou zbaveni pozemské
poskvrny. V souvislosti s knihou Leviticus se to týká takových oblastí jako je obětní systém,
kněžství či otázka samotné kultické čistoty.
Na obětní systém je třeba hledět z úhlu smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a
Izraelem; je to dáno například skutečností, že mnohé z obětí se týkají nikoli pouze
jednotlivce, ale především celého společenství.Obět je také druhem daru toho člověka, který
Hospodinu obětuje a v neposlední řadě, oběť je způsob určitého zatmelení šrámů ve vztahu s
Hospodinem.
Důležité je si uvědomit, že tento obětní systém byl tedy Bohem schváleným
prostředkem a způsobem k obnovení smluvního vztahu – nebylo proto možné vystoupit z
rámce těchto předpisů a zákonů a obětovat Hospodinu svévolně, resp. podle svých vlastních
představ. A jak již bylo výše zmíněno, Hospodinův lid měl být svatý a k tomuto účelu se
výborně hodil systém obětí, protože jak učinit z nečistého, resp. poskvrněného znovu
čisté?Předepsanou obětí.
Hned po obětech je další důležitou oblastí ( hlavně v otázce svatosti ) i kněžství; proto
se také jedná o různá pravidla a pokyny určené této skupině Izraelitů, kteří jsou po většinu
času v blízkosti svatého Boha – proto vše, co dělají a jak se chovají musí odpovídat této
naléhavé skutečnosti.

II.3. Numeri
,,Numeri"392 nebo-li též čtvrtá kniha Mojžíšova navazuje svým počátkem na události
odehrávající se na Sínaji.Konec knihy pak hovoří o přípravách ke vstupu do zaslíbené země;
to je zároveň i jakýsi most ke knize Jozue.
Pokud bychom nahlédli do hebrejské Tóry, narazili bychom na název této knihy ve
slově ,,bamidbar'', tzn. na poušti; toto slovo zároveň vtiskuje spisu celkový ráz, ve kterém se
události odehrávají; táboření Izraele pod horou Sínaj, další popis putování božího lidu pouští
k zaslíbené zemi, což je nadále protknuto dalším reptáním a vzpourou lidu. I sám Mojžíš a
Áron, dva největší vůdcové, nakonec zemřou pro svou nedověru před zaslíbenou zemí.Je to
kniha, ve které jsou Boží tresty vůči neposlušnému lidu znovu a opět zmírňovány nejen
opětovnou a novou přímluvou Mojžíše, ale také nekonečně trpělivou Hospodinovou láskou.I
391

Lv 11,45.
Slovo Numeri, v překladu výčty nebo počty odráží skutečnost, že tento spis obsahuje rozmanité a bohaté
soupisy čísel, např. bojovníků, lévijců, dále oddílů a velitelů, též poslů a zastávek při putování pouští, počet darů
pro oltář, množství obětí a kořisti, kolik bylo lévijských a útočištných měst apod.
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přes všechny nové a další překážky různého charakteru je Izraelský lid nakonec přiveden před
hranice zaslíbené země – to už jsou události odehrávající se v Zajordání, které nakonec zdědí
tři kmeny: Gádovci, Rúbenovci a polovina kmene Manases.
I v této knize jsou však různé menší části v podobě kultických příkazů a rituálních
předpisů, které je potřeba Božímu lidu neustále připomínat proto, aby byl svatým a čistým; to
konkrétně platí pro ,,úsek Nu 1,1 – 10,10, který obsahuje opět převážně kultická ustanovení,
která jsou zřetelně spřízněna s texty v knihách Exodus a Leviticus."393

II.3.1. Áronské požehnání
,,Áronské požehnání"394 je bohoslužebným textem, jehož zdrojem je Hospodin, je
předán Mojžíšovi, resp. jeho bratru Áronovi, který jeho slovy žehná ,,synům Izraele."395
Co si představit pod pojmem požehnání? Slovo požehnání bychom mohli velmi
zjednodušeně vyjádřit jako dobrořečení. Nejde však o prinicp říkat pravdu, jak by se mohlo na
první pohled zdát; znamená to především mluvit mocně, tímto mluvením měnit dění; svým
způsobem to též znamená obdarovat žehnaného schopností života a zároveň možností dále
tento život jako takový reprodukovat.Vůbec první požehnání máme zachycené již v tzv.
,,stvořitelském mýtu."396 Z toho můžeme dále vyvodit, že požehnání však také vyžaduje na
požehnaném, aby vstoupil do určitého procesu, do vztahu se samotným Bohem jakožto
původcem požehnání.
Znění Áronského požehnání:
,,Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“397
Bližší vysvětlení vybraných částí požehnání:
chrání tě – Hospodin na tebe soustředí svoji pozornost;
rozjasní nad tebou svou ,,tvář"398 – Hospodin k tobě nechová averzi;
je ti milostiv – nezachází s tebou tak, jak si zasluhuješ;
obrátí k tobě svou tvář – je ti velmi blízko;
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RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.192.
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,,Synové“ znamená poukaz na budoucí, novou generaci; ,,Izrael(e)“ - označení pro ty, kteří mají zkušenost,
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Gn 1,27n.
Samotný text požehnání v Nu 6,24nn.
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v tomto textu požehnání je mimochodem použit tzv. antropomorfismus, a to opakovaně; slovem ,,tvář“ je zde
myšlen především způsob Hospodinovi jakési neverbální přítomnosti.
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obdaří tě pokojem – uvádí tě do agonie, do ochromení. Snad by se mohlo též říci do souladu
se sebou samým;

II.3.2. Řád pro pochod
Po době pobytu u hory Sínaj putují Izraelité dále, nikoli však jako předtím; došlo totiž
ke změně – už to není jen obyčejná skupiny lidí, kteří vyšli z Egypta – nyní už jdou společně
jako pevně stmelený útvar Božího lidu, jako skutečný a opravdový národ. Další putování k
zaslíbené zemi je procesem, kdy se všichni a všechno podřizuje ( a musí podřídit ) řádu, který
vydal sám Hospodin.
Ze Sínaje tak odchází už ne nějací uprchlíci nebo štvanci, ale jednotná společnost
Božích bojovníků a poutníků, které zformoval, upevnil a roztřídil Boží zákon – ten je jim
normou a zároveň světlem nejen pro jejich putování, ale pro celý jejich další život a
společenství s Bohem.
Nakonec se zastavují na poušti Páran, kam je dovedl Hospodinův oblak.A i na tomto
místě se odehrává jedna důležitá událost – a to mezi Mojžíšem a Midjáncem Chóbabem ,,podle textu se jednalo o jeho švagra"399; Mojžíš na něj naléhá a žádá ho, aby s nimi putoval
do zaslíbené země. Slibuje mu, že veškeré dobro, které Hospodin Izraeli dává a ještě v hojné
míře prokáže, se bude týkat i jeho samotného.Hlavním důvodem Mojžíšova naléhání je
Chóbabova výborná znalost pouštních podmínek – proto by pro ně byl výborným průvodcem.
Nesmíme však opomenout ani Hospodinovu ,,schránu"400, která měla též rozhodující
vliv na další postup cesty. Její uplatnění sice bylo zejména ,,v bitvách"401 - což by
naznačovalo, že Izraelský lid nedojde do zaslíbené země jen tak v míru, bez boje.

II.3.3. Reptání lidu
K dalšímu reptání a vzpouře proti Bohu dochází na místě zvaném Tabéra.Izraelský lid
si zde stěžuje, bojí se dalších utrpení, která ho čekají na cestě do zaslíbené země a
pravděpodobně si není ani jistý svojí budoucností – a co horšího, opět se ve svých
vzpomínkách vrací do, na první pohled lepších časů, do dob, které prožíval v Egyptě;
Jak je možné si všimnout, nářek a reptání lidu se celkem často opakuje v příběhu o
putování pouští. Jsou to události varovného charakteru, které ukazují na jedné straně lidský
život z pouhé Boží milosti, přesto neposlušnost a vzpoura může člověka ohrozit a tak
reptalové svému trestu nakonec stejně neujdou. Podobně i Mojžíš se za lid, který vyvedl z
Egypta, znovu a opakovaně přimlouvá a tak odvrací další a další trest – to je i následující
případ.
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Z textu v Ex 18,27 víme, že se Mojžíšův tchán jmenoval Jitro; o jeho synu Chóbabovi tam není vůbec žádná
zmínka.Dokonce ani zde v knize Numeri není psáno o tom, zda-li Chóbab Mojžíšovu nabídku přijal či nikoli. Až
teprve v knize Soudců 4,11 ( srov. Sd 1,16 ) máme vzpomínku na Chóbabovce, kteří se opravdu k Izraelcům
připojili.
400
Více o truhle smlouvy v příloze D.
401
Srov. 1S 4,3nn.
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Výše uvedené stížnosti a reptání lidu vedou k Božímu trestu – text nám sděluje jen to,
že Hospodinův oheň zachvátil okraje tábora. A to je právě opět chvíle, kdy na úpění a křik
lidu o pomoc odpovídá Mojžíš a přimlouvá se za něj; pozorný čtenář si všimne, že tyto
přímluvy musí činit vždy a znovu.I proto název místa Tabéra udává ráz události, ke které zde
došlo – spáleniště.
Další důležitou zmínkou je vsuvka o chátře; už z textu v Ex 12,38 víme, že při
vycházení Izraelců z Egypta se k nim tato chátra přimísila; a právě teď se také pro Izraelce
stává svodem při cestě do zaslíbené země. Příslušníci této skupiny nebyli skutečnou součástí
Božího lidu, resp. vůbec nemuseli být plně rozhodnuti pro Hospodina. Izraelci jimi stržení tak
vzpomínají na pobyt v Egyptě, na hrnce jídla, zkrátka na jakoby šťastné období svého života;
přitom úplně zapomněli na zhoršující se stav jejich tehdejšího zotročení. Mana jakožto Boží
dar jim zkrátka nemůže nahradit všechno to množství ryb a zeleniny; pokud skutečně měli v
Egyptě takovou hojnost, což nelze zcela předpokládat, pak byla vykoupena těžkým otroctvím.
Jenže tady se nejedná pouze o vzpomínky na egyptskou stravu, ale jde tu i o vnitřní
vztah reptajících Izraelců – a právě tímto svým vnitřním návratem do Egypta vyjadřují
pohrdání Hospodinem a vším, co od něho získávají; to je už slyšet ve slovech: ,,nevidíme nic
jiného než tu manu''402 .Co to mana byla a jak vypadala, víme již z dřívějších textů – jde
vesměs o to, že manu bylo nutné sbírat každý den, znovu a znovu, tzn. Hospodin jim sice
manu jakožto stravu k životu dával, ale Izraelci museli pravidelně vynakládat úsilí k jejímu
zpracování.
Je pochopitelné, že tyto a další starosti o Izraelský lid, který navíc ještě často podléhal
různým svodům, Mojžíše velmi tížily – a to až takovým způsobem, že si někdy přál i vlastní
smrt; přitom už z dřívějších událostí známe Mojžíše spíše jako ,,vznětlivého muže."403 I proto
se může čtenář o to více podivit nad výše uvedeným rysem utrpení. Mojžíš byl vůdcem a
učitelem, ale znovu a opakovaně potřeboval nové ujištění v podobě Božího zmocnění a Boží
rady – nicméně, přes všechnu svojí chatrnost Mojžíš i nadále vystupuje jako bezprostřední
Hospodinův zástupce.
Ani nyní Mojžíš úplně neví, co má dělat – má starosti, stále musí zápasit o to, aby
svěřený lid přivedl nejen do zaslíbené země, ale hlavně k té pravdě, která jako jediná
vykupuje.I nyní Hospodin vyhovuje Mojžíšovi a přikazuje shromáždit 70 starších a správců
ke stanu setkávání – místo, které se opět stane místem zjevení a pověření.
Mezitím se má lid očistit a posvětit, neboť ho čeká mimořádný dar v podobě tolik
žádaného masa; ovšem nebudou toto maso jíst jen po krátký čas; budou ho mít po celý dlouhý
měsíc, až se přesytí a pokrm se jim nakonec zprotiví. Tak se jim dar, po kterém tolik toužili,
stane rákoskou, dokonce utrpením. To, co Hospodin nyní chystá, je div i soud zároveň.
Aby se Mojžíšovi ulehčilo břemeno, o kterém bylo výše psáno, u stanu setkávání
starší a správci převezmou část Ducha, který na Mojžíšovi spočívá a tím zároveň přebírají i
část jeho starostí – i oni se nyní stávají přímými svědky Boží moci. Duch má na ně takový
402
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vliv, že hned prorokují; jak i text popisuje, prorokují také dva Izraelité, kteří původně ke stanu
vůbec nepřišli, ,,Eldad a Médad."404 Proč nepřišli, stejně tak proč právě oni získali dar Ducha
již není vysvětleno. Celkový počet by pak činil nikoli sedmdesát, ale sedmdesát dva – přesto
nám text zachoval pouze jména těchto dvou výše uvedených.
Co se týká proroctví, je důležité se u tohoto tématu zastavit; když oněch 70 starších a
správců ( resp. celkem 72 s Eldadem a Médadem ) převzalo část Ducha od Mojžíše a jak říká
text, hned po obdarování prorokovali, pak to zároveň znamená, že právě a jen ,,Mojžíš je
prapůvodně i samotnou normou proroctví."405
S tím pak souvisí i následující otázka: je původně proroctví v Izraeli spojeno s
extatickým charakterem, vytržením?Vyjdeme-li opět z pravzoru proroka, z Mojžíše, pak se u
něho s extatickým projevem nesetkáme – za to poznáme velikou poslušnost. Ovšem u pohanů
byla extáze považována za projev božské síly, která do člověka sestoupila; takový člověk byl
pak i nositelem tohoto seslaného božství; hranice mezi lidstvím a božstvím tak de facto
zanikla.V Izraeli však o nic takového nejde – ba právě naopak; v poslušnosti takový člověk
zjevuje Boží vůli, někdy může též nadšeně oslavovat Boha Hospodina.
Po této události u stanu setkávání nastává další div; vítr přináší křepelky. Jejich
množství bylo tak obrovské, že je Izraelité sbírali ,,po celý den i po celou noc a po celý příští
den."406 Jak již bylo zmíněno ,,na jiném místě,"407 nejsou přílety a chytání křepelek na
Sínajském poloostrově něčím ojedinělým.
V souvislosti s nynější událostí je však třeba zmínit, že na prudkém slunci se maso
pochopitelně kazí – a jak i text sám říká, Izraelci si nasbírané křepelky ,,rozložili okolo
tábora''408; tato kombinace působení vysokých teplot a masa znamená, že takové požívání
mohlo přinést i smrt. Když k tomu připočítáme původně nezkrotnou chtivost a lačnost lidu po
masu, nelze se divit záhubě mnohých při Hospodinově trestu nad jejich chováním.I proto
dané místo události získalo název Kibrót-taavá, tj. ,,Hroby žádostivosti."409
Na této celé události lze vidět, že pohrdání Hospodinem a ,,jeho dary"410 v sobě
zahrnuje i trest a zkázu.Kibrót-taavá však není pouze místem hrobů, tj. smrti; toto místo je
sice varováním, ale též ukazatelem cesty k novým začátkům – a to k Hospodinu a jeho darům.

II.3.4. Hřích Mirjamin a Áronův
Už z minulých událostí víme, že Mojžíš nusel nejednou snášet reptání a stížnosti
Izraelského lidu. Jenže nyní si podobné věci musel vyslechnout i od svých nejbližších, ,,od

404

Nu 11,26.
Dt 18,15.
406
Nu 11,32.
407
Ex 16,13.
408
Nu 11,32.
409
Nu 11,34.
410
Zde myšlena mana.
405

86

bratra a sestry."411 Co se přihodilo, že se Mojžíšovi tak blízcí lidé postavili proti němu? Měli
k tomu snad důvod? Z textu lze vypátrat dvojí příčinu:
Mojžíš měl za manželku ,,Kúšanku"412; z dřívějších textů víme, že při jeho pobytu v
Midjánské zemi dostal za ženu ,,Siporu."413 Pokud by tomu bylo skutečně tak, pak se Áron
spolu s Mirjam staví za dodržování čistoty rodu a tím i celého lidu. Otázkou však zůstává,
proč na základě těchto řečí proti Mojžíšovi nese trest pouze Mirjam, nikoli i Áron?Snad je to
tím, že původní popud pochází právě od ní: ,,Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi."414
Tzn. iniciativa by tím pádem byla na její straně; Áron byl pouze tím, kdo se nechal strhnout.
Další věcí, která je Mirjam, popř. i Áronovi trnem v oku, je nezpochybnitelná
skutečnost, že má Mojžíš mimořádné postavení. Pokud se do předešlých textů podíváme, je
jisté, že Bůh mluvil jistě i skrze ,,Árona."415 Dokonce i Mirjam je v textu nazývána
,,prorokyní"416 - i těmto dvěma tedy Hospodin zjevoval svou vůli a pověřil je mimořádným
posláním. To jim však nedává právo se jakkoli stavět proti Mojžíšovi a upírat mu jeho
výlučné postavení Hospodinova prostředníka.
I přes tento fakt je hned za stížností Mirjam vsunuta krátká věta o značné Mojžíšově
pokoře – to znamená, že si vědomě nečinil žádné nároky na výsady svého postavení. Byl to
člověk, který se dokázal velmi ,,rozhněvat"417, pokud šlo o Boží věci.Stejně tak ale dovedl být
velmi ,,mírný a tichý"418, resp. pomoc očekával pouze a jen od Boha.
Trest, který tak na Mirjam přichází je malomocenství; tímto potrestáním je však zcela
kulticky nečistá a tak musí žít po určitou dobu mimo tábor; je tak vyloučena nejen z lidského,
ale též z Božího obecenství. Po dobu tohoto svého vyloučení, tj. po sedm dní i ostatní lid
zůstává na místě, resp. dále neputuje; hřích jednoho tak v tomto případě znamená i zdržení
ostatních na cestě do zaslíbené země.

II.3.5. Vyslání a návrat zvědů
Nyní dochází k významné události – ,,na Hospodinův příkaz"419 vysílá Mojžíš do
zaslíbené země zvědy, průzkumníky. Do tohoto průzkumu země mají být zapojeny všechny
411

Srov. Ex 6,20 a 1Pa 5,29.
Někteří v ní spatřují právě Midjánku Siporu ( Nu 10,29 ), jiní zase dceru krále Etiopie.Kúšané jsou ve Starém
zákoně identifikováni jako Chámovi synové ( Gn 10,6 ).V případě Mojžíše se však zeměpisná oblast Etiopie
může vyloučit, přesto může být jméno Kúš pochopeno jako duchovní určení samotných Midjánců, se kterými žil
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kmeny, resp. jeden zvěd z každého pokolení; tyto kmeny společně putovali pouští, proto také
společně Kenaanskou zemi prozkoumají a společně dobijí.
Pokud se do textu na jména zvědů lépe podíváme, zjistíme, že právě Jozuovo jméno
bylo původně zcela jiné – už v dřívějších textech je jmenován jako Jozue; nyní tu však stojí
psáno: ,,z Efrajimova pokolení Hóšea, syn Núnův''420; ,,Hóšeu, syna Núnova, nazval Mojžíš
Jozue.''421 Kdy, resp. zda-li došlo ke změně jména až nyní nebo již dříve, z textu nevíme.
Význam obou jmen je však podobný; jméno Hóšea znamená ,,Hospodin vysvobodil''422 a
jméno Jozue ,,Hospodin je spása.''423 Každopádně Jozue bude nakonec také tím, kdo jako
Mojžíšův pokračovatel doobsadí zbytek zaslíbené země.
,,Vyslaní zvědové“424 mají především za úkol dvě věci, které dávají zřetelně najevo, že
důvěra a spoléhání se na Boha ještě člověka nezbavuje povinnosti přípravy a prozíravosti.Je
důležité brát v potaz, že Izraelský lid v té době nebyl nijak vojensky vycvičen, neovládal ani
bojovou strategii – proto bylo zapotřebí zjistit vojenskou a technickou vyspělost lidu žijícího
v zemi.
Izraelskému lidu měla být zaslíbená země také místem konečného odpočinutí, tj. nejde
tu jen o hojnost a bohatství přírody a jejich plodů, ale též o to, zda-li je tato země bezpečná
pro své obyvatelele, zda-li jsou tu třeba nějaké přírodní nástrahy, které by mohly ohrožovat
samotné obyvatele i na životě – proto museli zvědové zjistit i její kvalitu a bezpečnost.
Z hmotného charakteru země přinesli zvědové podle textu ovoce, resp. ,,ratolest s
jedním vinným hroznem."425 Poslaní zvědové podle Nu 13,21 prošli a prozkoumali zemi od
pouště Sín až k Rechóbu při cestě do Chamátu.Zmínka je též o Chebrónu a o úvalu zvaném
Eškol; právě zde odřízli již výše zmíněnou větev s vinným kmenem.Zbytek Izraelského lidu
zatím setrvává do jejich příchodu v páranské poušti, v oáze Kádeš po celých ,,40 dní"426, co
průzkum trval.
Po návratu zvědů však dochází ke dvěma protikladným situacím; jednak je to
vychvalování bohaté úrodnosti země, jejíž důkazem je přinesený plod slovy ,,vskutku oplývá
mlékem a medem."427
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Mimo toto však také při svém průzkumu zjistili, že v zemi, která se má stát jejich
dědictvím, žijí mocní a silní lidé; že jejich města jsou dobře opevněná, tudíž prakticky
,,nedobytná,"428 Všichni tito obyvatelé země, ať už to byli potomci ,,Anákovy nebo
Amálekovci, Chetejci, Jebúsejci či Emorejci a Kenaanci,"429 ti všichni vzbudili zvláště ve
zvědech takovou hrůzu, že začali přesvědčovat celý lid, že dobytí země je zcela vyloučeno –
co zmůžou Izraelité nezkušení v boji a válečné strategii proti takto dobře opevněným městům
a jejich silným obyvatelům, kteří mají vzrůst obrů? V tu chvíli se však může čtenářovi zdát,
že zvědové ve svém stavu čistého strachu z toho, co viděli, úplně zapomněli na Hospodina, na
jeho pomoc, sílu a věrnost – a podobně se nechal strhnout i celý lid.
Podle textu se však objevil jeden, který měl zcela jiný názor – byl to jeden ze zvědů,
jehož jméno bylo Káleb; byl tak pravděpodobně jediným, kdo neztratil odvahu a hlavně,
nepozbyl ani víry v Boha. Jelikož byl ale v tomto postavení jediný, nepodařilo se mu reptající
lid uklidnit.

II.3.6. Nové reptání lidu
Současně s touto situací se dostavuje i zoufalství lidu – plačící a křičící lid se opětovně
staví proti Mojžíšovi a Áronovi, znovu své vzpomínky upírá k domněle lepším časům pobytu
v Egyptě, tak jako již dříve několikrát. Důvěra v Boha, který smetl faraonova vojska do moře,
který je mocnou rukou vyvedl z Egypta a pečoval o ně po celou cestu pouští se opětovně
zcela vytratila.Nyní je Izraelský lid plný děsu a hněvu.
Tentokrát, a podle textu je to výslovně poprvé, však pomýšlejí Izraelci na návrat do
Egypta zcela vážně – pro tento svůj nový cíl si dokonce chtějí i ustanovit ,,nového vůdce"430;
tím definitivně pohrdají i Mojžíšem a Áronem – ti si v tuto chvíli už neví rady, jsou
bezmocní.Pouze Jozue a Káleb, jediní ze dvanácti zvědů poslaných tehdy na průzkum země,
se snaží lid přesvědčit připomínáním Boží věrnosti a laskavosti – nicméně v lidu to vyvolá
pouze ještě větší popuzení a odhodlání tyto dva ukamenovat.
Hospodin však v pravý čas zasahuje a zjevuje svoji slávu; zjevuje se v oblaku jako
mnohokrát předtím, tentokrát ale proto, aby vyhlásil nad touto situací svůj rozsudek. Jeho
stanovisko je zcela zřetelné a jasné – už nebude dále snášet tento vzpurný lid - vždyť přes
všechno, co jim doposud projevoval, reagovali Izraelci jen nevděkem, rouháním a nevěrou;
proto si vytvoří národ nový, a to z Mojžíše.
Mojžíš však, jako již mnohokrát předtím, vystupuje jako přímluvce za Izraelský národ;
kromě dovolávání se na Hopodinovu čest a slávu opětovně zmiňuje i okolní pohanské národy,
jmenovitě Egypt a Kenaan, tzn. pokud opravdu opustí svůj lid, který vyvedl a zachránil z
Egypta a nechá jej zahynout, budou se okolní pronárody domnívat, že je Bohem neschopným
a zcela bezmocným.
Mojžíšova přímluva je Hospodinem nakonec vyslyšena – to ovšem ještě neznamená, že
Hospodin může zcela pominout lidské přestoupení. Jeho rozhodnutí je zřetelné a definitivní:
428

Nu 13,28.
Nu 13,28n.
430
Nu 14,4.
429

89

do zaslíbené země nevejdou; jedinou výjimkou bude Jozue a Káleb.To znamená, že jediné, co
v tuto chvíli mohou učinit, je zastavit a obrátit se zpět – v opačném případě je totiž čeká smrt.
Obrátit se zpět znamenalo, ,,aby se otočili jižně a vydali se směrem k Rudému moři. Později
pak zamíří na východ a vydají se po Královské cestě."431 Královská cesta vedla podél celé
východní strany Kenaanu ze Sýrie přes Edóm a Moáb až k přístavům v Akabském zálivu.
Poprvé od vyjití z Egypta je zde zcela zřetelné, že Izraelskému lidu, který nepochopil a
nevložil svoji důvěru v Boží dobrotu a moc, v jeho divy a znamení, už nic nepomůže a
nastává spravedlivý trest. Další doba, kterou budou muset strávit v poušti je rovna době, po
kterou zvědové prozkoumávali zemi – jen s tím rozdílem, že den bude mít roční trvání, tzn.
místo čtyřiceti dní je čeká dalších ,,čtyřicet let putování"432; to bude další čas zkoušek a
tříbení lidu; čas, kdy se vzpurný lid bude muset učit Boží právo a zákony; bude to doba, po
kterou se musí Izraelité naučit definitivního odpadnutí od pohanských božstev k Hospodinu.
Za tuto dobu vymřou ti, kteří se Hospodinu vzpouzeli a do zaslíbené země tak vstoupí až
jejich potomci.
I přes tento Hospodinův trest, i navzdory tomuto jeho rozhodnutí je z textu zřetelné, že i
díky Mojžíšově přímluvě se jedná o trest mírný vzhledem k závažnosti chování Izraelského
lidu a Hospodinovu původnímu záměru nechat celý lid vyhladit, s výjimkou Mojžíše.
Přesto si lid znovu neuvědomuje svůj přestupek, není si vědom svého hříchu a vzpoury
proti Bohu – to má za následek, že činí následující rozhodnutí: chce zaslíbenou zemi dobýt
stůj co stůj. Jenže nyní už je bez pomoci Hospodina, tzn. musel by ji dobít vlastní silou.Ani
Mojžíšovo varování o nezdaru takového počínaní, jelikož Bůh, resp. schrána smlouvy nebude
při tomto záměru s nimi, nepomáhá – ostatně i text sám dokládá, že tato ,,schrána zůstala v
táboře, ani se nehnula."433 Mnoho z těch, kteří neposlechli a pustili se do svéhlavého pokusu
si zemi přivlastnit, v ten den zemřeli – byli pobyti Amálekovci a Kenaanci až do místa, který
text pojmenovává jako Chormu.

II.3.7. Vzpoura Kórachovců
Podobně jako již ,,jednou"434 je i nyní proti Mojžíšovi, tentokrát však i proti Áronovi
vedena vzpoura ohledně jejich mimořádného postavení; ti, kdo se proti nim a jejich vedení
vzbouřili, byli – jak text říká – muži ,,pověstní"435; jmenovitě to byl Kórach z pokolení
Lévijovců a několik ,,Rúbenovců"436 spolu s dvěstěpadesáti muži. Tito vzbouřenci vycházejí z
prostého předpokladu, že když je Hospodin Bůh uprostřed celého jejich společenství v táboře,
pak jsou přeci všichni svatí.Jenže Lévijovcům nestačí, že mohou konat služby kolem Božího
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Ozeáše 2,16 by čtenář mohl usoudit, že šlo o dobu velmi úzkého vztahu mezi Hospodinem Bohem a jeho
Izraelským lidem.Z toho je možné vyvodit, že v tomto období dalšího putování pouští Izrael prodělával určitou
proměnu a očistu.
433
Nu 14,44.
434
Nu 12,1-16.
435
Nu 16,2.
436
Zvláště u Rúbenovců je chuť dobýt si významné postavení opřeno o text v první knize Mojžíšově, verši 49,3.
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příbytku a sloužit Izraelskému lidu!Chtěli by získat i kněžské postavení – a v tom je již
zárodek vzpoury proti Bohu.
Navíc se tu znovu ozývají již tak známé vzpomínky na pobyt v Egyptě – jmenovitě dva
ze vzbouřenců, Dátan a Abíram považují záchranu a vyvedení z Egypta ze velkou chybu;
dokonce jej označují jako zemi oplývající mlékem a medem; přitom pravdou byl přesný opak.
Poušť je ohrožuje, dokonce i smrtelně a proto odmítají poslušnost – což zároveň znamená, že
tito buřiči úplně zapomněli na ,,příčinu"437 jejich o 40 let delšího putování.
Obě takto znesvářené strany a jejich spor je předveden před Hospodina – on jediný totiž
může rozhodnout, kdo je skutečně vyvolen a schopen sloužit službu ve svatyni; Mojžíšovo
výjimečné postavení je nakonec dosvědčeno přímým Hospodinovým zásahem proti
vzbouřencům: jejich zhynutí je však mimořádné, v textu mu dosud nebyla obdoba – Kórach,
Dátan a Abíram jsou pohlceni rozevřeným chřtánem země, resp. ,,sestoupili zaživa do
podsvětí,"438 zatímco oněch 250 mužů, kteří se k jejich vzpouře přidali, pozřel Hospodinův
oheň.

II.3.8. Opětovné reptání lidu
Stále nové a nové reptání lidu jen dokazuje, že přes všechno, co mu Hospodin projevil,
se stále nepoučil – ani událost s Kórachovci Izraelce nezměnila; opět vyčítají Mojžíšovi a
Áronovi, že to právě oni jsou důvodem zkázy celého Izraelského národa.V tom se chystá
Hospodin zasáhnout zcela radikálně ( podobně jako v případě minulé události ) - kromě
Mojžíše a jeho bratra bude celý lid zahuben.Boží úmysl je však nakonec ,,smířen"439
Mojžíšovou přímluvou a Áronovým obřadem.

II.3.9. Áronova hůl
Tento příběh svým způsobem navazuje na poslední proběhlá reptání Izraelců proti
Mojžíšovi a Áronovi. Je zapotřebí dát Izraelskému lidu další viditelný důkaz toho, kdo je
vyvoleným ke službě u oltáře a kdo smí zastupovat Hospodina před lidem a lid před
Hospodinem.Má to tak být trvalý ,,důkaz"440 pro ty, kteří reptají a pochybují nyní i v
budoucnu.
Co se vlastně v tomto příběhu mělo odehrát? Ke stanu setkávání má být přineseno
dvanáct holí, tzn. jedna hůl od každého pokolení. Na každé z nich je napsáno jméno
příslušného kmene s tím, že Áronovo jméno bude napsáno na holi Lévijovského pokolení.

437

Nu 14,1-45.
Nu 16,30.
439
Na základě těchto událostí, ve kterých hrozí vyvolenému lidu naprostá záhuba, se nabízí otázka po smyslu
hříchu a trestu; jestliže je naprostá zkáza i navzdory hříchu lidu vždy zažehnána, proč je tomu tak?Je tu tedy ještě
něco jiného než lidské přestoupení a Boží soud?Jsou důvodem jen přímluvy a oběti?
440
Tento důkaz v podobě prutu je co do charakteru odlišný od všech předcházejících – vždy se totiž jednalo o
Boží zásahy, na které však Izraelský lid postupně zapomněl; nyní to bude takový důkaz, který, když bude
zapotřebí, bude vždy ,,po ruce."
438
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Mezi tím je tento svazek prutů ponechán ve stanu až do druhého dne, kdy je výsledek zcela
zřetelně viditelný – jediná hůl, která se ,,rozpoučela, měla květ i mandle"441 byla ta Áronova.
Tento div, toto prokázání Áronova práva má však ještě jeden význam – i když se lid po
spatření tohoto důkazu zhrozí a jímá ho děs ze strachu, že zahyne, má jednu jistotu; právě
tímto vyvolením Áronova rodu je lid zastupován před Hospodinem; není proto třeba mít
strach ze záhuby, přesto však nesmí tímto řádem opovrhovat.

II.3.10. Mojžíšova a Áronova nedověra
Místem, kde umírá Mirjam, je poušť Sín, resp. Kádeš, kam Izraelský lid přichází v
prvním měsíci. Když si však čtenář pozorně přečte celý text od verše 1 až 13 zjistí, že zpráva
o Mirjamině smrti je velmi poskrovná – není tu ani žádné zmínky o smutku nad její ztrátou.
Veškerá pozornost se v tomto příběhu soutřeďuje na lid, hlavně pak na jeho tak dobře
známé a časté reptání a stížnosti. Na poušti Sín se nemají čeho napít; navíc se z lidu znovu
ozývají vzpomínky na pobyt a život v Egyptě – jediné, na co mají myšlenky ve své situaci je
vlastní smrt; v tu chvíli beznaděje je to pravděpodobně to jediné, co si přejí.
Mojžíš s Áronem však nejsou zcela bez viny na této situaci – pravděpodobně tím, že
místo aby lidu dokázali Hospodinovu svatost a připomněli Izraelcům neutuchající Boží
pomoc již tolikrát projevenou při putování pouští, odcházejí ze sroceného davu před
Hospodina do stanu setkávání; tím prokazují nedověru, místo toho, aby byli Božími svědky
pro celý Izraelský lid.
Hospodin sice Izraelcům svojí zachraňující péči prokáže znovu a to v podobě ,,vytrysklé
vody ze skály."442 I proto nakonec získává místo této události název Meriba – tj. Vody sporu;
nicméně Mojžíš spolu s Áronem se trestu za svojí malou víru již nevyhnou – nikdo z nich
,,nevejde do zaslíbené země,"443 do které měli lid zavést.
V nadcházejícím období zahájí Izraelský lid dobývání pouště Negeb a především
Zajordánska, čemuž je věnována ,,nemalá část knihy Numeri."444 Pro lepší přehlednost tohoto
nadcházejícího období uvedu následující přehled větších tažení a sídel:
1. Z Kádeše přes Negeb do Edómu v jižním Zajordánsku; průchod lidu je však edómským
králem zakázán ( Nu 20,14 – 21 ).
2. Poté na horu Hór, kde umírá Mojžíšův bratr Áron ( Nu 20,22 – 29 ).
441

Za těmito výjevy se skrývá hlubší význam.O mandlovníku hovoří např. prorok Jeremijáš v první kapitole,
verši 11; jde o znamení, že Hospodin Bůh dbá na splnění svého slova.Pučení a kvetení má zase poněkud
eschatologický dosah, o čemž je možné číst např. v Iz 35,1n; poukazuje k době dokonalé Boží spravedlnosti a
slávy.
442

Podobný příběh o vyvedení vody ze skály se stejným pojmenováním místa události – Meriba ( Vody sporu )
je uveden již na začátku putování pouští, konkrétně v Ex 17,1-7; nyní k němu došlo v době před nástupem do
zajordání, tzn. v čase, kdy se již přiblížil čas dobývání zaslíbené země.Na tom je velmi dobře vidět, že nechápavé
a vzpouzející se Izraelské jednání je de facto stejné nyní, jako tomu bylo i na začátku putování.
443
Tento rozsudek, který byl již kdysi prohlášen nad malověrným lidem, je nyní vyřčen i nad Mojžíšem a
Áronem.
444
Kapitoly 20-36.
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3. Otočka zpět do do Aradu v Negevské poušti, kde Izraelci zničí veškerá města v oblasti a
mění její jméno na Chorma.
4. Aby obešli Edóm, vydávají se z Aradu na jih, resp. i východ; událost hadí zkázy, Nu 21,49.
5. Pobyt v Obótu a Ijé-abárímu ve východní části Moábu.
6. Cesta přes úvaly Zeredu a Arnónu až k místům zvaným Matana, Nachalíel, Bamót a Pisga (
Nu 21,10-20 ).
7. Bitva s emorejským králem Síchonem u Chešbónu a vítězství u Jahsy a Díbónu; Izraelci
ovládají celé území od Arnónu až po Jabok ( Nu 21,21-32 ).
8. Další postup a vítězství nad králem Ógem u Edrei ( Nu 21,33-35 ).
… tím byl dovršen zábor Zajordání.

II.3.11. Odpor Edómců
Z místa Kádeš nyní putují Izraelité přímo k zaslíbené zemi, Kenaanu.Nyní však také
nastává čas, kdy se na této konečné cestě k cíli staví proti lidu mnoho tamních národů –
prvními jsou ,,Edómci."445 To, o co je Izraelité žádají, je velmi prosté – možnost projít jejich
územím, neboť tímto směrem vede i Královská cesta; zavazují se, že nic z jejich hmotného
majetku nepoškodí a bude-li to třeba, zaplatí jim i pitnou vodu.
Ani přes tato ujištění Edómský král nesvoluje k průchodu Izraelitů – místo toho volá svůj lid
do zbraně. Izrael však bojovat nebude – především a hlavně k tomu nemá Hospodinův podnět
a navíc, i přes odmítnutí jsou Edómci stále bratry Izraele.

II.3.12. Áronova smrt
Jelikož tedy z Kádeše nemohli Izraelci projít přímo edómským územím, pokračují dále
až k hoře Hór.
Zde se začíná též plnit to, co Hospodin vyhlásil nad Mojžíšem a hlavně, v tomto
případě, ,,nad Áronem"446– nevejde do zaslíbené země; jeho život postupně vyhasíná na
vrcholu výše jmenované hory.Na co je v tomto příběhu ale kladen důraz ve spojení s
Áronovým umíráním je jeho hlavní životní úkol – velekněžství.Aby Izraelský lid nebyl bez
člověka, který by byl schopen vykonávat tuto funkci, ,,přebírá ji Áronův syn, Eleazar"447 – to
vše na Boží příkaz.

445

Edómci měli svůj původ v Ezauovi, bratru Jákoba, viz. Gn 25,30; i proto Mojžíšovi poslové volí laskavá
slova při rozhovoru s Edómským králem: ,,takto praví tvůj bratr Izrael.''
446
Nu 20,1-13.
447
Uvedení Eleazara do jeho nové funkce probíhá předáním, resp. převlečením do posvátného roucha jeho otce.
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Zpráva nakonec končí informací, že celý Izraelský lid Áronovu smrt oplakával, a to po
celých ,,třicet dní"448 - znamená to, že Izraelský lid i navzdory častému reptání proti němu
zcela nepozbyl vřelejšího vztahu.

II.3.13. Cestou do Zajordání
Na své ,,další cestě"449 Izraelité narážejí na ,,aradského krále"450 ; jeho jméno ale text
neuvádí.Víme však to, že jeho tažení proti lidu je alespoň z počátku velmi úspěšné, resp.
podařilo se mu zajmout několik Izraelců.Hospodin tedy zpočátku nezasahuje – proč, to nám
text neříká.Teprve až následkem této beznadějné situace volá beznadějný lid k Bohu a on jej
vyslyší; má to však jednu podmínku – města tohoto nepřítele musí být vyhubena jako
,,klatá."451
Podrobnější informace o této bitvě dále nemáme – jen to, že místo vyhubení a zničení
klatých měst bylo pojmenováno názvem Chorma, to je ,,Klatbě oddané."452
Další oddíl hovoří, jako již tradičně o reptání lidu, o jeho malomyslnosti, nevěře a
odporu proti stále ,,stejnému pokrmu"453 – jenže Boží pokrm je milostivým darem, tudíž
takovéto pohrdání je i hanobením, což nezůstane bez Hospodinova trestu.Ohniví hadi seslaní
Bohem tak způsobují mnohým z Izraelského lidu uštknutí a následnou smrt – až na Mojžíšovu
přímluvu je připravena Boží záchrana v podobě bronzového ,,hada,"454 tentokrát
připevněného na žerď.Tomu, kdo je uštknutý a pohlédne na tohoto bronzového hada, je život
v plném zdraví znovu vrácen.
V části textu ,,Nu 21,10-20"455 je pak vyjmenováno několik dalších zastávek Izraelského lidu
na cestě do zaslíbené země.

II.3.14. Vítězství nad Síchonem a Ógem
Podobně jako v případě ,,Edómců"456 i nyní žádá Izrael emorejského krále Síchona o
možnost projít jeho zemí – král však jeho žádost nejen zamítne, ale vytáhne také proti němu k
448

Nu 20,29.
Přicházeli cestou z Atárímu, viz. Nu 21,1.
450
Podle Nu 21,1 sídlil tento aradský král, Kenaanec, v Negebu.
451
Kletba má několik významů; ,,zavrhuje ( Nu 5.21,23; Dt 29,19n ) či soudí hřích ( Nu 5,22-27 ), popř.
označuje za prokletou osobu, která nese důsledky Božího soudu nad svým hříchem ( Nu 5,21 ).“ In: DOUGLAS,
J (ed.). Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009, s.504.
449

452

Nu 21,3.
Podobně už odpor proti maně, viz. Nu 11,6.
454
,,V kulturách, které obklopovaly Izrael na cestě pouští, a při postupném usazování se v zemi, byl symbol hada
v mnoha ohledech důležitý.Had v některých kulturách mohl být symbolem zlé síly a chaosu, zatímco v jiných byl
symbolem života.V Numeri 21,4-9 jsou zřejmě zastoupeny obě tyto charakteristiky - had je prostředkem smrti,
ale i uzdravení." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými
reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.163.
455
Obót; Abárím, úval Zered; druhá strana Arnónu ( poušť vycházející z emorejského území ); Beér ( neboli
Studna ); Matana; Nachalíel; Bamót; údolí v krajině moábské při vrcholu Pisgy, který vyčnívá nad pustinou u
Mrtvého moře.
453

456

Nu 20,14-21.
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boji u Jahsy; vítězství je v tomto případě již od počátku ,,na straně Izraelců."457 Tentokrát
však také získává Izrael první území, tzn. oblast od Arnónu po Jabok až k Amóncům, včetně
Chešbónu, neboť byl ,,městem emorejského krále Síchona."458
Podobně proti Izraelcům vytáhne s mečem i Bášanský král Óg – v místě zvaném Edrej
jsou tentokrát Izraelci samotným Bohem ujištěni o svém následném vítězství .S tímto
nepřítelem mají naložit zcela stejným způsobem, jak to učinili u Síchona.I v tomto případě
Izraelité získávají další, v pořadí již druhé územní zisky – obsazují celou bášanskou zemi.

II.3.15. Moábský král a pohanský věštec
Nakonec se Izraelský lid zastavuje a táboří v moábských pustinách ,,v Zajordání naproti
Jerichu."459 Jelikož již nyní byli Izraelité pány značného území, nemohli o tom pochopitelně
nevědět okolní národy – a to je i příklad moábského krále Baláka.Podobně jako většina
ostatních okolních národů i on vidí v Izraeli možné ohrožení své vlastní země.Text nám však
neříká, zda-li mají Izraelité nepřátelské úmysly – a pravděpodobně to nevěděl ani Balák,
nicméně na základě informací o jejich dosavadních bojových úspěších ho chytla panická
hrůza.Netáhne však proti nim mečem; volí zcela jiný způsob a odlišnou strategii: jednak o
,,nastávající situaci informuje Midjánce"460 a hlavně, hledá takového člověka, který by mohl
Izrael ,,proklít."461
K tomuto svému účelu si povolává Bileáma, věštce a posílá k němu své posly,
neopomíná ani na bohaté dary jako odměnu. Jak je možné z textu vyčíst, sám Bileám je si
velmi dobře vědom Božích skutků, které byly Izraeli projeveny.Je těžké jednoznačně určit
Bileámův vztah k Hospodinu – ač to byl pravděpodobně pohan, hned v textu také z jeho úst
slyšíme větu: ,,nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha.''462 Bileám
pravděpodobně ví, že Hospodin je mocným a zcela odlišným Bohem od všech ostatních bohů
– proto je s ním také třeba jednat úplně jinak; proto pokaždé, když k němu Hospodin přichází,
jedná Bileám podle jeho pokynů. Poprvé má zřetelný zákaz splnit Balákovo přání a jít
společně s jeho posly.Teprve až napodruhé má Hospodinovo svolení ke králi jít – ale se
zřetelnou podmínkou, že bude činit jen to, co mu on sám poručí.Co však čtenáře hned
překvapí je naprostá změna v Hospodinově jednání – přesto, že mu svolil k cestě k
moábskému králi, hned na to vzplane hněvem a boží posel s mečem taseným v ruce se
Bileámovi staví do cesty; jediný tvor, který o tom však ví a tohoto posla ,,vidí"463 je oslice, na
které věštec jede – jen toto zvíře ví o velké hrozbě smrti, která Bileámovi hrozí. Sám Bileám
však, který o ničem neví, na cestě svojí oslici bezcitně bije – teprve až na Hospodinův zásah
se mu otevírají oči a to, co vidí, mu nahání hrůzu; jeho život již mohl být dávnou
457

Na rozdíl od situace s aradským králem v Nu 21,1-3.
Nu 21,24-26.
459
Nu 22,1.
460
Pravděpodobně snaha o vojenské spojenectví.
461
Z čehož lze usuzovat, že Balák pochopil, že pouhé zbraně a vojenské spojenectví proti Bohem vyvolenému
lidu nepomohou.
462
Nu 22,18.
463
,,Vidění je jedním z významných prvků vztahu mezi Bohem a národem.Ti, co vidí, vědí, co Bůh dělá a
vyžaduje.Jeden z výrazných momentů tohoto příběhu je fakt, že cizí prorok poslouchá Boha Izraelců a že osel je
schopen spatřit božího anděla." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a
historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.165.
458
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minulostí.Přesto jej Hospodin svým zákrokem zachraňuje, aby ho připravil k jeho
nastávajícímu úkolu: bude Balákovi říkat jen to, co on mu sám poví.
Tak se nakonec Bileám ocitá u moábského krále Baláka, který ho vede po obětní
hostině hned na druhý den časně ráno na Baalovy výšiny, aby společně shlédli ležení
Izraelského lidu.

II.3.16. ,,Bileám žehná Izraeli“464
Když nastává doba, aby ,,věštec“465 splnil přání moábského krále, dochází nakonec po
třikrát ke sporu mezi nimi. Pro krále je sice Bileám velikou autoritou – pokaždé ho poslechne
a učiní, co říká, resp. kolik oltářů má vybudovat a jaký druh zvířete má obětovat.Po každé
však, když se věštec setká s Hospodinem, místo aby Izrael před králem proklel a zatratil,
,,žehná mu."466 Několikerým zdůrazněním ,,Hospodinovy smlouvy s Abrahamem“467
samotným Bileámem se veškeré ,,kletby mění v požehnání“468.V přeneseném významu by se
dalo říci, že Bileám se dočasně stává ,,Božím prorokem”469.
Bileámova požehnání jsou velmi různorodá – chválí jedinečnost Izraelského lidu,
opěvuje jeho ochránce Hospodina, který mu dává pokoj a jistotu života, dokonce vystihuje
velikost, jakousi krásu, sílu i samotná Izraelská vítězství, aby tím tak potvrzoval Hospodinovo
neustávající dílo se svým vyvoleným národem.
Moábský král je pochopitelně z těchto slov velmi rozhořčen a to zvláště, když se
požehnání z úst Bileáma opakuje již potřetí. Když však spatří, že není možnost, jak Izrael
zatratit, vyhání Bileáma pryč do jeho domovské země; věštec však hned neodchází –
navzdory královi musí vyhlásit ještě jednu poslední věc a to, co Izraelský lid v budoucnu
provede jeho lidu, stejně tak i dalším národům.Moábci, Edómci, Amálekovci i Kénijci budou
jednou zdeptáni, podrobeni a zahubeni – všichni tito přijdou vniveč.Jaká je králova reakce na
tento jejich ohlašovaný osud již text neříká.Bileám se hned poté vrací do své domoviny, stejně
jako král Balák.
Výsledkem je, že Hospodin tak nejen zmařil králův záměr, ale ještě navíc bude jeho
národ jednou stihnut trestem.
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Kapitoly Nu 22-24, ve kterých kupodivu nenajdeme žádnou zmínku o Mojžíšovi, předkládají mocné
svědectví o Boží svrchovanosti.Hospodin je zde líčen jako ten, který ovládá jak ústa zvířete, resp. osla, tak i
Bileáma.
465

,,Bileám je příkladem nevěřícího, který je postihnut ničím nevyvolanou snovou teofanií, která jej varuje, aby
nečinil zlého Hospodinovu vyvolenému národu.“ In: VÍTEK, Tomáš, Jiří STARÝ a Dalibor ANTALÍK. Věštění
a prorokování v archaických kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2006, s.111.
466

Ikdyž se obětování koná vždy na jiném místě, výsledek je stále stejný.
To je vůbec hlavní téma Bileámových věšteb.
468
Např. Nu 23,8; 23,20; 23,25-28.
469
,,Prorok ve starozákonním pojetí není ten, kdo předpovídá budoucnost, nýbrž ten, kdo předává Boží
poselství.“ In: VÍTEK, Tomáš, Jiří STARÝ a Dalibor ANTALÍK. Věštění a prorokování v archaických
kulturách. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2006, s.106.
467
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II.3.17. Odpad Izraele k Baal-peórovi
Jak z dalšího textu knihy Numeri zjišťujeme, rozchodem Baláka a Bileáma obtíže s
Moábci zdaleka neskončili. Vše se odehrává na místě zvaném Šitím. Když byly Izraelité tak
výjimeční, přesně tak, jak tehdy ve svých průpovědích Balákovi říkal sám Bileám, pak bylo
třeba tento vyvolený Boží lid napadnout jiným způsobem – nikoli však vojenským zásahem.
A tak přišli Moábci k Izraelcům s pozvánkou na slavnosti.Nešlo však jen o obyčejnou
slavnost; součástí byly též oběti jejich božstvům, konkrétně mluví text o Baal-peórovi.Hlavní
roli zde pravděpodobně hráli ženy, neboť jak již říká ,,text"470 – lid začal smilnit s
Moábkami.To ve výsledku znamená, že Izrael zcela pohrdl Hospodinem; Boží trest je zcela
jasný – všichni představitelé lidu musí být pobiti, resp. pověšeni.To bude zadostiučinění, které
odvrátí Boží hněv.
Následně však do situace, kdy lid pláče a činí pokání za své chování vůči Bohu vstupuje
Midjánka jménem Kozbí, kterou k ostatním Izraelcům přivedl Zimrí, člen Šimeónova rodu.
Jen jediný Izraelita tuto zpupnost nemůže vidět, ani trpět a tím je ,,Pinchas."471 Zajímavé je,
že jeho horlivost, s jakou koná odplatu na Midjánce a Zimrím, je Hospodinem nejen
schválena, ale prohlašuje ji za svou – tudíž, jen díky Pinchasově jednání Bůh nezahubí úplně
všechny Izraelce; Pinchasův čin Hospodina upokojil.
V zápětí nám text sděluje jedno udělení odměny, a to jmenovitě právě pro Pinchasa a
celé jeho další potomstvo a týká se kněžství. Hned poté však následuje vyhlášení trestu a ten
se týká Midjánců.Hospodin dává Mojžíšovi zřetelný příkaz – má dojít k jejich naprosté zkáze.

II.3.18. ,,Nové sčítání lidu"472
Hospodin nařizuje Mojžíšovi a spolu s ním i poprvé ,,Eleazarovi"473, aby pořídili soupis
Izraelského lidu – nejde tu však jen o určení jmen, pokolení a množství; je to zároveň nový
začátek – vzpomeňme na ,,trest"474 vynesený nad Izraelským lidem; tento trest se nachýlil ke
svému definitivnímu konci a tak může Izrael upřít svůj pohled na cíl svého dlouhého putování
pouští, a tím je zaslíbená země, do které vstoupí jako nový Boží lid. Tento lid rozdělený do
izraelských pokolení, která jsou označena jmény dvanácti Jákobových synů, tvoří jeden velký
vojensky uspořádaný národ.
Sčítání má však také výlučně význam pro účel rozdělení země, resp. každé pokolení
dostane území především na základě své početnosti – o všem dalším pak rozhodne losování.

II.3.19. Výčet lévijských čeledí
Nakonec, resp. jako poslední jsou sečteni též příslušníci rodu Lévi.Význam tohoto rodu
spočívá i v tom, že z něho pocházejí sourozenci Mojžíš, Áron a jejich sestra Mirjam.

470

Nu 25,1.
Syn kněze Eleazara.
472
Nyní se Izraelský lid nachází podle Nu 25,3 na moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
473
Synovi a nástupci svého otce Árona.
474
Nu 14,34n.
471
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Zajímavé může být srovnání počtu tohoto pokolení při sčítání v ,,Nu 3,39"475 - tehdy byl
jejich počet 22 000; nyní před vstupem do země činí jejich počet 23 000. Z toho lze usoudit,
že ,,Boží trest"476 nikoho neminul, přesto se další generace rozmnožila, což je naopak Boží
láska a slitování.Tak tu nyní stojí celá nová a věrná generace. Jediní, kdo zůstali a jsou
zároveň svědky dávných událostí té původní generace, jsou ,,Káleb a Jozue."477

II.3.20. ,,Dědictví Selofchadových dcer"478
,,Příběh Selofchadových dcer ukazuje vývoj právních předpisů ve Starém zákoně.“479 V
Dt 21,15-17 jakožto původním předpisu, který je rozšířený o ustanovení ,,jubilejního roku"480
je zřetelně určeno, že dědí pouze mužští potomci a země zůstává v držení rodiny navždy - pro
Selofchada, který neměl ani jediného syna to znamenalo, že po smrti jeho dědictví i s jeho
jménem bude navždy ztraceno. To je hlavním důvodem, proč Selofchadovy dcery ,,žádaly o
dědictví pro sebe samotné."481 Nejen, že Hospodin svolil k jejich žádosti, ale též ustanovuje
nový zákon.,,Protože by kmenová půda byla ztracena, pokud by se dcery vdaly mimo vlastní
kmen, žádají starší Selofchadova kmene Manase ( Nu 36,1-4 ), aby toto rozhodnutí bylo ještě
změněno, a jsou vyslyšeni ( Nu 36,5-10 )."482 Pro dcery, které tak obdrží dědictví, toto nařízení
znamená, že jsou povinny provdat se ve vlastním kmeni a tím zabránit situaci, kdy by se
dědictví dostalo mimo kmen – tato na první pohled nepatrná událost v Písmu však znamená
výborný a nezanedbatelný příklad stálého a dynamického vývoje práva.

II.3.21. Ohlášení Mojžíšovy smrti
Pomalu se již blíží doba, kdy se i ,,Mojžíš"483 svou smrtí připojí k zesnulému lidu – stojí
sice na pomezí zaslíbené země, v moábské krajině, ale na základě ,,Hospodinova
rozhodnutí"484 a přesněji řečeno též vlastní viny již nepřekročí Jordán. Ano, sám Mojžíš, tzn.
největší Boží služebník není dokonalý, resp. není prost lidských chyb. Smí však spatřit zemi
alespoň z dálky, konkrétně z místa zvaného Abárím – tak se může i přesvědčit a ujistit, že
Bůh je skutečně věrný; co svému Izraelskému lidu slíbil, to také splní.
Velmi jímavě je popsán i Mojžíšův pocit obav, co bude s jeho lidem, resp. kdo jej
povede, až on sám zemře – prosí Hospodina, aby Izrael neopouštěl a dal jim nového vůdce.
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Což bylo ještě na místě pod horou Sínaj.
Dalších 40 let putování než vymře celá jedna generace, viz. Nu 14,32nn.
477
Ti jediní totiž zůstali i v nejtěžších chvílích věrní, viz. Nu 14,6-9; proto se Hospodin rozhodl zanechat je pro
budoucí čas, viz. Nu 14,38.
476

478

Též Nu 36,1-13.

479

BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.165.
480
Lv 25,8-12.
481
Nu 27,1-4.
482
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.165.
483
Podobně jako jeho bratr Áron, Nu 20,22-29 a sestra Mirjam, Nu 20,1.
484
Viz. událost v Nu 20,1-13.
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Hospodin sám k tomuto úkolu vybírá ,,Jozua"485, což je ještě zpečetěno vložením Mojžíšovy
ruky – tak se na něj přenesla i moc, která byla svěřena Mojžíšovi. Jozue se tak stává
nástupcem a pokračovatelem Mojžíše. Aby však nenastaly spory o vedení po Mojžíšově
smrti, koná se přímo veřejná ceremonie a to za přítomnosti kněze Eleazara a celého
Izraelského lidu.
Přesto bude Jozue v určitých věcech podřízen veleknězi Eleazarovi, který se bude
vyptávat na Hospodinovu vůli. Nástupce je tedy definitivně určen – jeho role však plně
nastane až ve chvíli, kdy Mojžíš zemře, nikoli dříve.

II.3.22. Pomsta nad ,,Midjánci"486
Vzpomeňme na Hospodinův trest vyslovený v Nu 25,16nn – nyní nastal čas k jeho
realizaci. Tento trest je tak především pomstěním Izraele; jde tu tak výlučně o ,,likvidaci"487
midjánské bohoslužby. Boje se účastní na 12 000 Izraelců, resp. 1 000 z každého rodu,
jmenovitě je pak zmíněn i syn kněze Eleazara, ,,Pinchas."488 Za oběti této války jsou pak ve
výčtu především muži –včetně pěti midjánských králů a věštce Bileáma; ženy a děti však byly
ušetřeny spolu s další kořistí. Tento výsledek je však příčinou sporu mezi bojovníky a
Mojžíšem – nikdo totiž neměl být ušetřen vyjma mladých dívek.
Na kořisti, která je nakonec rozdělena jednak mezi bojovníky a poté i mezi všechny
ostatní je zajímavá jedna věc, a tou je uvedený počet ukořistěných věcí. Zda jde o autentickou
informaci můžeme jen stěží určit.Význam však bude zcela jinde – je to především snaha, jak
podat zprávu o velikém vítězství; podobná zpráva totiž nemá v Izraeli obdobu.Z toho lze pak
usuzovat, že toto vítězství nad Midjánci má velkou váhu v celém příběhu putování a dobývání
zaslíbené země.O významu této události svědčí i zprávy, že ze 12 000 bojovníků ,,ani jeden
nezahynul."489

II.3.23. Přidělení zajordánské oblasti
V této souvislosti je třeba si připomenout událost v Nu 21,21-35 – Izraelité zvítězili v
Zajordání nad emorejským králem Síchonem a bášanským králem Ógem.Pokolení Rúbenovců
a Gádovců Mojžíše žádají, aby právě tuto získanou oblast mohli obsadit – důvodem je
především jejich početné množství stád, která mají; jejich požadavek se zdá být na první
pohled pochopitelný. Mojžíš v tom však spatřuje nebezpečí – tímto svým požadavkem by
nakonec mohli ,,odradit zbytek Izraelského národa"490 od další cesty přes Jordán a uvést tak

485

Bylo by liché považovat Jozua za zcela rovného Mojžíšovi, nicméně Hospodinova volba právě Jozua je
natolik závažná, že ho lid musí poslouchat. Netřeba snad ani připomínat, že Jozue se již několikrát prokázal jako
poslušný Hospodinu a též jako schopný velitel v boji.
486
Podle pozdějších záznamů, konkrétně z Sd 6-8 je zřejmé, že Midjánci nebyli zcela vyhubeni; dále může být
pozornému čtenáři nápadné, že právě Midjánci jsou zde hubeni, když o dlouhou dobu dříve byli s Mojžíšem ve
velmi přátelském vztahu, viz. Ex 2,15nn; Ex 2,21; Ex 18,1nn.
487
Je tu kladen důraz i na ženy: ,,Cože jste nechali naživu všecky ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k
věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu
dolehla pohroma'', Nu 31,15n.
488
Ten, který osvědčil svojí horlivost pro Hospodina v Nu 25,7n.
489
Nu 31,49.
490
Podobně jako již v Nu 14,1-45.
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lid do podobné záhuby jako již tehdy učinili ,,zvědové"491 vyslaní do Kenaanu. Nakonec sice
Mojžíš souhlasí, ovšem pouze v případě, že tyto kmeny dodrží následující podmínku: půjdou
v čele ostatních a spoludobyjí celou zemi na druhé straně Jordánu.Teprve poté se budou moci
vrátit a ujmou se tohoto svého dědictví ,,v Zajordání"492; pokud této podmínky nedostojí,
spravedlivému trestu neujdou – s takto stanovenou domluvou kmeny souhlasí. V mezidobí,
než pomohou ostatním kmenům vybojovat území přes Jordán si mohou vybudovat v Gileádu
pro své ženy a děti obydlí, stejně tak i pro svá stáda; to zároveň ale znamená, že v případě
nedodržení výše uvedeného závazku by tak vše, co si na tomto území vybudovali, zcela
ztratili.Společně s nimi však gileádskou zemi získává i polovina kmene Manases, konkrétně
jeho tři synové – ,,Makírovci, Jaírovci a Nóbachovci."493

II.3.24. ,,Seznam izraelských stanovišť"494
Numeri 33 a 34 čtenáři přináší ve značně zhuštěné podobě zprávu o cestě z Egypta až k
samotnému okraji zaslíbené země a především pak vyjmenovává hranice, které budou
vymezeny po překročení řeky Jordán.
Tento jmenný seznam míst však sebou přináší i mnohé nesnáze a to takové, že některé
zastávky nelze vůbec, popř. přesně lokalizovat. V této souvislosti je třeba říci, že primárním
smyslem Starého zákona není poskytnout čtenáři, resp. Hospodinovu vyznavači přesnou trasu
putování, ale být důkazem Božího jednání s Izraelem.

II.3.25. Vyhnání Kenaanců
Události, které Izraelský lid čekají, budou stejně závažné jako doposud – obsazení
zaslíbené země je komplexní záležitostí. Nejde pouze o čisté ,,dobytí území"495; usedlé
obyvatelstvo je třeba vypudit, provést destrukci veškerých jejich výtvorů, resp. sošek a
čehokoli podobného, co má náboženský podtext a mohlo by tak být velmi nebezpečným
svodem pro Izrael - vzpomeňme si ještě na dobu putování a na to, jak i v této době byl Izrael
sveden cizími, pohanskými národy a propadl jejich božstvům, např. ,,Nu 25,1-18"496; to samé
by se mohlo a může stát i v Kenaanu, pokud neučiní Izrael to, co Hospodin Mojžíšovi
přikazuje v Nu 33,55n.

491

Tedy všichni zvědové kromě Jozua a Káleba.
Zde souhrně označeno jako gileádská země.
493
Nu 32,39-42.
494
Seznam zastávek a míst, kudy Izraelité putovali podle Nu 33,1-49: Izraelité vycházejí z místa zvaného
Rameses; dále jsou na seznamu uvedená místa: Sukót, Étam, Pí-chírót, resp. Migdól ( leží naprosti Baal-sefónu
), Pené-chírót, poušť Étam, Mara, Élim ( 12 pramenů a 70 palem ), Rákosové moře, poušť Sín, Dofka, Alúš,
Refídím ( místo bez pitné vody ), poušť Sínaj, Kibrót-taava, Chaserót, Ritma, Rimón-peres, Libna, Risa,
Kehelata, hora Šefer, Charada, Makhelót, Tachat, Terach, Mitka, Chašmóna, Moserót, Bené-jaakán, Chórgidgád, Jotbata, Abróna, Esjón-geber, poušť Sín ( to je Kádeš ), hora Hór ( na okraji edómské pouště; je to také
místo, na kterém umírá Áron, viz. Nu 20,22-29; doba, ve které umírá a věk úmrtí je uveden však pouze v Nu
33,38n: ,,zemřel tam čtyřicátého roku po vyjití Izraelců z egyptské země, pátého měsíce, prvého dne toho
měsíce.Áronovi bylo sto třiadvacet let, když zemřel na hoře Hór.'' ) Salmóna, Funón, Obót, Ijé-abárím ( na
moábském území ), Dibón-gád, Almón-iblátajim, hory Abárím proti Nebó, moábské pustiny u Jordánu naproti
Jerichu ( tábořili u Jordánu od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu na moábských pustinách ).
495
Země, ve které mají a budou žít Izraelité jakožto Boží vyvolený národ nemůže být ponechána tak, jak je –
plná pohanství; musí být bezpodmínečně očištěna.
496
Lid propadl Baal-peórovi pod působením Moábců a Midjánců.
492
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Rozdělení země bude záležet na dvou podmínkách – jednak na základě losování, ale též
podle velikosti čeledí, tzn. větší pokolení dostane větší část a menší čeleď naopak tu menší.

II.3.26. Hranice zaslíbené země
Země, kterou Izraelský lid získá do svého dědičného vlastnictví, bude mít přesně
stanovenou rozlohu – její hranice však neurčuje Mojžíš nebo kdokoli jiný, ale pouze
Hospodin. Přesné vymezení je zmíněno v Nu 34,3-12; nesmíme však opomenout skutečnost,
že oblast Zajordání je v případě dodržení slibu dána ,,Gádovcům, Rúbenovcům a polovině
kmene Manases."497 Co se týká oblasti v Předjordání, tu si po dobytí prozatímně převezmou
,,Jozue spolu s Eleazarem"498 a teprve po rozlosování budou jednotlivé oblasti přerozděleny
pro zbývajících deset kmenů, které jsou reprezentovány svými předáky.

II.3.27. Další příkazy, např. ,,útočištná města"499
Mimo další přikázání, které se týkají rituálů díkůvzdání a přesných návodů pro kněží
včetně takových, které nesou charakter umožňující jednat mezi sebou spravedlivě a čestně, je
tu velmi zajímavý a důležitý bod – je zde vymezeno celkem šest měst, která se stanou
útočistěm.Pokud člověk kupříkladu někoho neúmyslně připraví o život, může se do jednoho z
těchto měst uchýlit; pokud tak učiní, musí pak v daném městě zůstat tak dlouho, dokud není
osvobozen.
Jsou tu však uvedená i svým způsobem velmi pozoruhodná nařízení, např. ,,jsou-li z
hnízda vybírána vejce k jídlu, musí být ponecháni ptáci, kteří v hnízdě sídlí“500 - to ukazuje na
určitou ekologickou starost pro dobro světa.

II.3.28. Teologie knihy Numeri
Časově zabírá kniha Numeri období třicetiosmi letého izraelského pobytu na poušti,
který začal přibližně ,,druhým rokem“501 po vyjití z Egypta a končil příchodem ke hranicím
zaslíbené země.Místně je možné toto období popsat pohybem od hory Sínaj až k Moábským
pustinám.Tyto informace však nejsou tím hlavním, co se snaží čtvrtá kniha Mojžíšova říci –
tím stěžejním je totiž její teologická zvěst.
Kniha Numeri především zdůrazňuje vzájemný vztah mezi mocným, svrchovaným
Bohem a jeho národem jakožto příjemcem smlouvy a jejích požadavků.Numeri tak ukazuje
jakousi každodenní lidskou závislost na Božím vedení a péči502.
Kniha Numeri líčí Hospodina jako Boha řádu.Izraelský nečekaný útěk z Egypta a
především pak putování do zaslíbené země si vyžádaly určité vybudování struktury kmenů.I
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Nu 32,1-42.
Nu 34,16-29.
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Nu 35,9-15.
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.166.
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Nu 10,11.
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Numeri v mnohém navazuje na předešlé Mojžíšovy knihy a zároveň též předjímá události týkající se
zaslíbené země, což je pak více rozvíjeno v knize Deuteronomium.
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proto líčí kniha Numeri vznik přesně daného pořádku v izraelském uskupení jakožto výsledek
Božího požehnání.Pod Božím vedením jsou však Izraelité i svědky různých změn a
přechodů503.Téma Božího uspořádání se vůbec odráží i na rozestavení izraelského tábora nebo
na řazení při pochodu pouští.
V Numeri je však také zdůrazněna kontinuita s celkem Pentateuchu – hlavním
pojítkem je Boží požehnání, věrnost a smlouva504.Asi nejlepším příkladem je příběh
s Bileámem, kdy jeho ústa byla samotným Bohem vedena k požehnání, nikoliv k zaklínání
Izraele.
Reptání a vzpoura lidu nejsou sice až tak novým obrazem narozdíl od Božího trestání
a soudu.Celá kniha Numeri je charakteristická lidskou vzpourou505, což na sebe nevyhnutelně
váže i Boží soud – přesto Hospodin svůj lid neopouští; stále s ním počítá a má s Izraelem své
plány do budoucna.
Boží reakcí na izraelské reptání je ,,hněv“506, popř. ,,zjevení jeho slávy“507.Vážnost
izraelského reptání postupně narůstá, což je též znatelné i na počtu těch, kteří v souvislosti
s tím ,,umírají“508; přesto Boží milosrdenství je nekonečné, což je vyjádřeno např. v symbolu
bronzového hada, který umožňuje mnohým Izraelcům přežít.
Dalším z klíčových principů knihy Numeri je svatost, která je úzce spojená s Boží
přítomností509.Taková svatost nevyhnutelně vyžaduje, aby všechny nečisté osoby i jakékoli
objekty byly odstraněny z izraelského tábora.Též i lévijci a kněží musí být očištěni před
službou Hospodinu.Nedodržení požadavků vyplývajících z Boží svatosti sebou přináší
,,pohromy“510 či přímo smrt.
Přes toto vše uvedené je třeba si uvědomit, že hřích a vzpoura nemohly překazit Boží
úmysly a záměry.I přesto, že celá jedna generace je ztracena, Boží plán směřuje kupředu a
zaslíbená země je stále blíže v dohledu.

II.4. ,,Deuteronomium"511
Pátá kniha Mojžíšova neboli též Deuteronomium nese hebrejský název ,,davarim"512 toto hebrejské pojmenování tak výstižně postihuje samotný ,,začátek spisu"513: ,,Toto jsou
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Jmenovitě změny vedení od Árona k Eleazarovi v Nu 20,25-28 a od Mojžíše k Jozuovi v Nu 27,16-23.
Znásobení Izraelského lidu, což je znatelné na sčítání lidu nebo očekávání zaslíbené země zřetelně připomíná
Boží sliby dané již praotci Abrahamovi v Gn 12,1-3 a 17,4-8.
505
Ta se váže nejen na celé skupiny z lidu, ale též na samotné vůdce – Nu 14,1 a 12,1.
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Nu 11,1.10.33.
507
Nu 14,10.
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250 v Nu 16,35 oproti počtu 14 700 v Nu 16,49.
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Nu 5,3 a 35,34.
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Nu 8,19.
511
Jelikož další kniha následující po knize Deuteronomium, tj. kniha Jozue v mnohých ohledech vlastně
navazuje tam, kde Numeri končí, je i na tomto základě možné se domnívat, že kniha Deuteronomium je
pozdějším přídavkem k Pentateuchu - ,,pravděpodobně nebyla připojena dříve než na konci 7. století př. n. l." In:
DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.51.
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,,Slova."
513
,,To, že Deuteronomium začíná dvěma úvodními řečmi, se namnoze pociťuje jako problém.Wellhausen v tom
viděl jakýsi poukaz na dvě různá vydání Deuteronomia s odlišnými úvody, která byla později spolu spojena.Jiní
504

102

slova, která pronesl Mojžíš k celému Izraeli.“514 Ve velmi zjednodušeném pojetí lze říci, že
se jedná o Mojžíšova závěrečná slova k Izraelskému lidu, pronesená na moábských pustinách;
jsou tu připomínány události Izraelského lidu, který je veden a stále zachraňován Hospodinem
Bohem, stejně tak jako některá ustanovení a látka z liturgie.
Tak, jako byla uzavřena ,,smlouva"515 mezi Bohem a Izraelským lidem na Sínaji, nyní
je tato smlouva Mojžíšem připomínána, a to na hranicích samotné zaslíbené země; své plné
platnosti nabude smlouva vstupem do země, kterou Bůh již přislíbil praotcům Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi. Izraelité se budou muset naučit dodržovat veškerá Hospodinova nařízení
a příkazy, ke kterým se zavázali právě v této smlouvě, a to za všech okolností.
Izrael se zkrátka musí odvrátit po všech stránkách od ostatních, pohanských bohů,
veškerých model a cizích kultů; proto také příkazy uvedené v Nu 33,50-56. Dá se říci, že
Deuteronomium mluví o tom, jak by měl vypadat ideální, dokonalý Izraelec – i proto se
zabývá pátá kniha Mojžíšova de fakto všemi oblastmi života, který tak spadá pod zorný úhel
Hospodinovi svatosti.
Jakožto poslední kniha pentateuchu končí Deuteronomium zprávou o Mojžíšově smrti
– to byl ten muž, který vyvedl Izrael z egyptské země; on se stal prostředníkem mezi lidem a
Bohem. Do zaslíbené země však ale nikdy nevkročil – mohl ji pouze spatřit z dálky.
Zvláště u této knihy Pentateuchu je třeba se ještě zastavit u ,,Mojžíšovy osoby"516; z
četby Deuteronomia můžeme usoudit, že Mojžíš byl jakýmsi pryštícím zdrojem, ze kterého
proudily ty nejvyšší ideje a Boží záře, jaké jen svět může spatřit a to přímo do lidských srdcí.
Deuteronomium se nesnaží skrze Mojžíše ukázat pouze obraz dokonalého Izraelce –
,,obrací svět naruby tím, že vychází z každodenních koncepcí, které byly bezmyšlenkovitě
přijímány nespočetnými generacemi, a transformuje je do něčeho zcela nového tak, aby se
svět stal naprosto jiným místem a nemohlo dojít k návratu starého způsobu uvažování.
Můžeme na něm doložit skutečnost, kterou velcí historikové brali vždycky na vědomí: lidstvo
nepostupuje dopředu pravidelně malými krůčky, ale občas udělá obrovský skok, jehož hnacím
impulzem je často samotářská, výjimečná osobnost.Proto tvrzení Wellhausena a jeho žáků, že
Mojžíš je smyšlenou postavou a mojžíšský zákoník padělkem poexilních kněží z druhé poloviny
1. tisíciletí př. Kr. - názor zastávaný ještě i některými dnešními historiky – je skeptickým
pohledem, který hraničí až s fanatismem a pustoší lidskou památku."517
Přes všechno zmíněné je však důležité si uvědomit, že v otázce po původu
Deuteronomia je rozhodujícím prvkem jeho teologický charakter.Mojžíš svému lidu
vykladači chápou 1,1 – 4,40 jako součást rámce, jehož druhá část se nachází v kap. 31-34. A Noth se zase
domníval, že 1,1 – 4,40 mají uvozovat nikoli samotné Deuteronomium, ale deuteronomistické dějepravné dílo,
přičemž vlastní úvodní řeč k Deuteronomiu představují 4,44 – 11,32.Childs ovšem ukázal, že následující vydání
zákona je určující i pro první řeč.Obě řeči pocházejí patrně z různých fází vzniku Deuteronomia, nyní jsou ale
součástí promyšlené celkové kompozice." In: RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do
starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.196.
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Dt 1,1.
515
Ex 19nn.
516
Byť následující slova platí jistě i pro předcházející knihy, zejména Exodus a Numeri.
517
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.38.
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připomíná vysvobození z Egypta a též skutečnost, že je vedl až na samotný okraj zaslíbené
země. Zřetelně, a nikoli poprvé vyzývá národ, aby zůstal i nadále poslušný a věrný svému
Bohu Hospodinu. Jakoby s ozvěnou vzdáleně budoucích událostí slyšíme z Mojžíšových úst
slib, že i kdyby došlo k jejich rozptýlení mezi cizí národy, Hospodin je znovu svolá
dohromady a opět je uvede do zaslíbené země.Nastanou časy, kdy Bůh bude žít v jejich
srdcích a Izraelité jej budou ,,milovat celou duší"518, aby mohli žít - s tím se pojí již výše a
tolikrát zmíněná věrnost a poslušnost lidu; zároveň to ale znamená, že lid má na výběr – může
si vybrat mezi životem nebo naopak smrtí, která je odplatou za zradu ve vztahu s Hospodinem
prostřednictvím služby jiným bohům.

II.4.1. Kniha Deuteronomium jako smluvní formulář
,,Na základě předběžných průzkumů jiných badatelů tvrdila Meredith Klineová, že
kniha Deuteronomium má stejnou osnovu a strukturu jako mezinárodní smlouvy známé z
chetitské kultury 2. tisíciletí př. Kr.“
Deuteronomium a smlouva:
,,I. Preambule ( 1,1-5 )
II. Historický prolog ( 1,6-3,29 )
III. Podmínky ( kap. 4-26 )
A. Základní ( 4,1-11,32 )
B. Jednotlivé ( 12,1-26,19 )
IV. Zlořečení a požehnání, potvrzení ( kap. 27-30 )
V. Závěrečná nařízení ( kap. 31-34 )
A. Dovolávání se svědků
B. Opatření pro veřejné čtení."519
Z toho by pak bylo možné usoudit, že vztah mezi Bohem a Izraelským lidem byl
založen na principu tehdejších smluvních vztahů mezi svrchovaným, dobývajícím
panovníkem a vazalským lidem. Při bližším pohledu na uvedené schéma podobnosti mezi
mezinárodními smlouvami a Deuteronomiem se z Tóry nejzřetelněji vybaví především
principy spadající do oblasti podmínek smlouvy: podmínky znamenaly povinnost vazalské
země, resp. jejího lidu vůči svému smluvnímu pánu, nejčastěji se jednalo o daně.V izraelském
pojetí k Bohu šlo naopak o různé druhy obětí.
Pokud však byla podobnost s chetitskými smluvními formuláři směrodatná, pak by to
též zasadilo samotnou knihu Deuteronomium, resp. dobu jejího sepsání do období mnohem
518

Dt 30,6.
DILLARD, Raymond B a Tremper LONGMAN. Úvod do Starého zákona. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2003,
s.89.
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bližšího Mojžíšovi, než se původně myslelo; jak již uvádíme v první části mé práce, kniha
Deuteronomium se spíše zasazuje např. do 7. století př. n. l., a to ve spojení s reformními
snahami krále Jóšijáše, i když se pravděpodobně jednalo pouze o jakési jádro Deuteronomia,
resp. Deuteronomistický zákoník.

II.4.2. Šema Jisrael neboli Slyš, Izraeli
Jedná se o hlavní pilíř starozákonní víry, který Hospodina definuje jako jediného a
svrchovaného vládce a zaměřuje povinnost Izralského národa vůči Bohu jedinečnou a
poslušnou láskou.Celkem se jedná o tři části: ,,Dt 6,4-9“520 Dt 11,13-25 a Nu 15,37-41.
Toto vyznání víry vyjadřuje nejvnitřnější přijetí Boha Hospodina jakožto hlavní a
jediné správné zásady lidského života. Vyjadřuje se víra v Boží jedinost a jeho naprostou
suverenitu, v jeho bezpodmínečnou lásku a lidský závazek ke stálému přemýšlení o jeho vůli
– proto je natolik zdůrazněna nutnost vyučovat Tóře své potomky, hovořit s nimi o jeho
přikázáních a činech kdykoli je to jen možné: ,,Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich
rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat“521;
ve skutečnosti se zde však nejedná o rozkazovací způsob, ale ,,oznamovací."522 Proto se zde
text snaží naslouchajícímu čtenáři říci, jak se bude chovat, resp. informuje ho o jeho chování;
Bůh, který slovy textu vstoupil do ,,srdce a duše“523 způsobí, že vztah vyznavače k němu
bude viditelný všude, kde právě je nebo ať už dělá cokoli.
Zvláště pak ,,druhá část“524 hovoří o přijetí Božích příkazů jakožto důkazu lidské
oddanosti vůči Hospodinu. Co je tím však především vystiženo je onen princip víry Izraele
v odměnu nebo naopak v trest, což je vše založeno na plnění Boží vůle: ,,Jestliže budete
opravdu poslouchat má přikázání, …dám vaší zemi déšť v pravý čas,…budeš sklízet své
obilí…“525
V poslední části svědectví se kromě příkazů ohledně ,,prvků šatstva“526 hovoří o
hlavním motivu, který je stěžejním tématem celého Tenaku a tím je vyjití z Egypta, o kterém
má každý Izraelita mluvit a stále si ho sobě i budoucím pokolením připomínat. Nejde však o
předávání faktů a informací, ale o sdílení hodnot, resp. toho, co si každý Izraelita mohl a také
měl vzít z tohoto příběhu o Bohu a jeho vztahu ke svému lidu.

II.4.3. Dějinné krédo
,,Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: ,,Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která
vám přikázal Hospodin, náš Bůh?", odvětíš svému synu: ,,Byli jsme faraónovými otroky v
520

,,Zajímavá je grafická podoba tohoto textu: v hebrejském vydání jsou jeho dvě písmena vytištěna tučně –
jedná se o poslední písmeno prvního slova Šema ( ajin ) a poslední písmeno posledního slova echad ( dálet
).Když tato písmena dáme k sobě, vznikne slovo ed, česky svědek.Šema podle toho tvoří základní svědectví celého
Starého zákona.“ In: BENEŠ, Jiří. Nevystižitelný Bůh?. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010, s.47.
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Dt 6,7.
522
Vštěpuješ; rozmlouváš atd.
523
Srdce a duše v pojetí Starého zákona znamenají samotné nitro člověka, resp. jeho nejzákladnější podstatu, ze
které vychází nejen lidská vůle, ale i veškeré myšlenky.
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Zejména část Dt 11,13-17.
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Dt 11,13n.
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Nu 15,37n.
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Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou.Před našimi zraky činil Hospodin
znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu.Ale nás
odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim
otcům.Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina,
svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je
dnes.Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz
před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal."527
Textu se říká dějinné krédo, neboť odkazuje na nejdůležitější událost celého
Pentateuchu, tzn. k exodu jakožto vyvedení Izraelců z Egypta. I proto musí být současná
generace Izraelitů schopná svým potomkům dosvědčit, resp. ,,vyznat"528 vše, co v této
souvislosti Hospodin svému lidu prokázal; ve skutečnosti však nejde v první řadě o předávání
nějakých faktů a informací z historie, ale o osobní postoje, které je vedly k víře v Boha
Hospodina.Jedině tak bude jejich svědectví minulých událostí autentické.

II.4.4. ,,Malé dějinné krédo"529
,,Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh dává do dědictví, a obsadíš ji a
usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává
Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby
tam přebývalo jeho jméno.Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu:
,,Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal
Hospodin našim otcům, že nám ji dá." Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví je před oltář
Hospodina, tvého Boha.Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: ,,Můj otec
byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako
host.Tam se stal velikým, zdatným a početným národem.Ale Egypťané s námi zle nakládali,
trýznili nás a tvrdě nás zotročovali.Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců a Hospodin
nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak.Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou
rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a
dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem.Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z
plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine.A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a
pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem.Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal
Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi."530
V tomto malém dějinném krédu je třeba si všimnout několika důležitých prvků.Pro
,,prvotní vztah"531 mezi vyznavačem a Bohem je důležitý prostředník, kněz; k Bohu si totiž
člověk nemůže přijít kdykoli. Jsou tu určitá pravidla, která sám Hospodin určil k těmto
účelům.
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Dt 6,20-25.
Proto výraz ,,krédo."
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Označení krédo nese z toho důvodu, že se jedná též ( jako v případě Dějiného kréda ) o vyznání víry Izraele v
Boha Hospodina; dějinným je proto, že se vztahuje k Božímu jednání již s praotci a končí uvedením do zaslíbené
země.A malé je spíše jakýmsi odlišujícím prvkem, aby se nezaměňovalo s dějinným krédem z šesté kapitoly
knihy Deuteronomium.
530
Dt 26,1-11.
531
Přesně řečeno do doby, než vyznavač s Hospodinem naváže osobní vztah víry.
528
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Skutečnost, že člověk prostřednictvím kněze předkládá před Boha prvotiny, tzn. to
hlavní či chceme-li říci to podstatné z úrody, je hlubokým vyjádřením lásky, oddanosti,
důvěry a hlavně vděčnosti. Je totiž třeba si uvědomit, že ,,zaslíbená země"532 je
Hospodinovým majetkem a co z ní vzejde, je Boha, nikoli v první řadě člověka.
Text tohoto vyznání má však i jeden velmi důležitý rozměr a to sociální; vše, co
člověk dostává z Hospodinovy země totiž patří všem, tj. i těm potřebným z širokého okolí. Ať
už se jedná o Lévijce nebo bezdomovce, oba mají právo se radovat stejnou měrou z darů
země, kterou společně obdrželi od Boha.

II.4.5. Deuteronomistický zákoník
Deuteronomistický kodex nebo chceme-li zákoník je velmi významnou částí páté
knihy Mojžíšovy, a to z několika důvodů:
,, a) je určen pro novou, nastupující, a tím budoucí generaci Hospodinových vyznavačů, která
si je vědoma, že žije v darovaném prostoru a z toho, co Hospodin připravil;
b) konstatuje chování vyznavače v Hospodinem daném prostoru a predikuje chování v
budoucnosti;
c) snaží se motivovat posluchače k věrnosti Hospodinu, k věrnosti Hospodinově smlouvě;
d) silnými sociálními důrazy se v posluchači ( čtenáři ) snaží probudit vědomí sounáležitosti (
solidarity ) ve společnosti.“533
Rozsah zákoníku je ,,vymezen"534 částmi Dt 12 až Dt 26, kdy každá část neboli
perikopa obsahuje dva typy sdělení:
a) informace zacílené na Hospodinova vyznavače, resp. poskytující informace o něm samém (
tzn. konstatování formulovaná ve 2. osobě jednotného čísla, popř. množného čísla )
b) sdělení určená opět vyznavači Boha, ale již o někom jiném ( tzn. ve 3. osobně jednotného,
popř. množného čísla ).
Při bližším pohledu a pročítání zákoníku je zřejmé, že se jedná o rozmanité zákony,
které hovoří o pravidlech správného života Božího lidu nebo chceme-li opět vyznavačů
Hospodina s výhledem ,,do budoucna"535, tzn. můžeme jej označit za text zcela závazný,
popř. jako formu ústavy.Je znatelné, že kodex bere v úvahu všeobecný vývoj národa ( jak
náboženský, tak i společenský ) - i proto se zde střídají všeobecná ponaučení s řešením
konkrétních případů.

532

Přesto však nejen ona, ale celá země jako taková je Božím vlastnictvím.
BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.8.
534
Jsou různé způsoby rozdělení tohoto zákoníku; ,,na základě rozsahu jednotlivých perikop a míry jejich
vzájemné provázanosti v rámci jedné kapitoly lze Deuteronomistický kodex rozdělit zhruba na dvě části: Dt 1221 ( velké monotematické celky – perikopy ) a Dt 22-26 ( krátké perikopy ).“ In: BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády:
zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.10.
535
Asi nejzřetelnější pravidlo poukazující do budoucích časů je např. Zákon pro krále ( Dt 17,14-20 ).
533
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Vedle textů zákonodárného charakteru se zde však setkáváme i s liturgickými
principy, ,,které Deuteronomistický kodex řadí mezi bohoslužebné, tj. při bohoslužbě užívané
texty. Takové texty byly opakovaně a veřejně připomínány pro jejich existenciální rozměr“536,
tzn. jejich obsah byl životně důležitý pro přežití celé komunity.
Celý tento kodex vlastně stojí na třech zásadních pilířích:
1) zdrojem podnětů chování budoucí generace je Hospodin
2) veškerá pozornost je kladena na prospěch bližního, tzn. takové principy jako ohleduplnost,
vstřícnost a solidarita, resp. zájem o znevýhodněné členy pospolitosti
3) ,,důraz na budoucí generaci a budoucnost obecně.“537
Je však nutné ještě zmínit jednu důležitou výjimku, kterou bychom u zákoníků nečekali –
téměř vůbec není užito rozkazovacího způsobu, resp. charakter textů spíše odpovídá
informování o chování vyznavačů Hospodina. Nebo ještě jinak řečeno, kodex informuje, jak
se chová a jedná Boží stoupenec.
V rámci celé páté knihy Mojžíšovy pak lze označit Deuteronomistický zákoník za její
,,kérygmatický střed ( těžiště ) neboli tzv. jádro smlouvy.“538

II.4.6. ,,Mojžíšova píseň"539
Píseň uvedená v Dt 32 je Mojžíšem veřejně přednesená, tj. slyšelo ji celé shromáždění
lidu, aby si uvědomilo to nejzákladnější a tolikrát zmiňované – prosperita vždy závisí na
poslušnosti Izraele vůči boží smlouvě, vůči božím příkazům.,,Pro vládce na Blízkém východě
bylo obvyklé vstupovat do smluvních vztahů se svými poddanými, potvrzovat ve smlouvě
královské i poddanské povinnosti a volat bohy za svědky této smlouvy, která měla celému
národu přinést věčnou odměnu, nebo trest“540; i proto slyšíme z Mojžíšových úst slova z Dt
32,1 – za svědky toho, že je jeho píseň inspirovaná samotným Bohem si volá jak nebe, tak i
zemi.Zůstane-li Izrael věrný, Bůh naplní slib daný Abrahamovi a národ bude bydlet bezpečně
v zemi, kterou jim přidělil a jeho nepřátele Hospodin potrestá.
Tato píseň má i své významné místo v historii výkladu Tenaku; ,,prorok Ozeáš ji
využívá, když varuje Izraelity, aby přestali porušovat boží zákony a zanechali utlačování
sirotků a vdov.Nehemjáš ( 9,25 ) cituje verzi Deuteronomia 32,15, která obsahuje i frázi o
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BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.11.
BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.11.
538
BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády: zákoník v Páté knize Mojžíšově. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2012, s.10.
539
V hebrejských svitcích jsou Mojžíšovy písně zapisované zvláštním způsobem, který je jim vyhrazen, což platí
nejen pro tuto výše uvedenou, ale i pro tu v Ex 15.
537
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.168.
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jedení až do přesycení ( což je koncept, který je zachován v samařském Pentateuchu, starých
řeckých překladech Dt 32,15 a v rabínském komentáři Sifre Deuteronomium 318 )."541

II.4.7. Mojžíšovo požehnání
Po čtyřiceti letech vedení Izraele pouští se Mojžíš ve věku 120 let připravuje na svojí
smrt. Požehnání prosperity Izraelskému lidu, které tak na sklonku svého života pronáší, se
týká jednotlivých Izraelských kmenů – pro každého z nich je užito jiných, přesto vznosných a
poetických slov, což je především znatelné u požehnání kmenům Zabulón, Gád, Dan, Neftalí
a Ašer.

II.4.8. Smrt velkého proroka
Zpráva o Mojžíšově smrti není nijak zvláště obsáhlá – kniha Deuteronomium říká, že
byl pohřben v údolí moábské země, přesto však se zřetelnou informací, že jeho hrob nikdo
nezná; ,,pozdější tradice tento výrok interpretuje tak, že Mojžíš, coby muž boží, ve skutečnosti
nikdy nezemřel. Flavius Josephus v 1. stol. po Kr. popisuje, jak Mojžíš opustil tento svět, aby
sloužil dalšímu božímu plánu.“542 Jiná tradice naopak říká, že byl pochován anděly. Ať už je
skutečnost jakákoli, Izrael oplakával jeho smrt po ,,třicet dní."543

II.4.9. Teologické poselství knihy Deuteronomium
Pátá kniha Mojžíšova je svým způsobem novým vyjádřením Boží smlouvy k nové
izraelské generaci, a to navíc na zcela novém místě i s novými nadějemi. Ta část lidu, se
kterou byla smlouva uzavřena na Sínaji, zemřela544 – Deuteronomium se však obrací k jejich
potomkům, tj. k těm, kteří jsou připraveni vejít do zaslíbené země.I oni však potřebují nové
ujištění o Božích slibech uvedených ve ,,smlouvě“545 jejich otcům.
Zajímavý je způsob, kterým se v této knize hovoří o Hospodinu; kromě zmínek o jeho
činech, slovech nebo zjevení čili teofanii jsou v hojném počtu využívány
tzv.,,antropomorfismy“546.
Dalším důležitým bodem páté knihy Mojžíšovy je princip odkazující na jeden jediný
národ, tj. na Izraelity.To oni náležejí k Bohu a podle toho se též mají chovat.Izraelci jsou sice
národem jako i ostatní v jejich okolí, přesto se však v něčem zcela odlišují – a tím je
Hospodin Bůh547.Znamená to, že exkluzivita Izraelského národa nevychází z něho samého,
ale z Hospodina, z nanejvýše svrchovaného Boha.

541

BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.168.
542
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.169.
543
Dt 34,8.
544
Nu 14,26-35.
545
Boží smlouva s Izraelem je tedy ohniskem celé knihy Deuteronomium.
546
Jako např. ruka ( Dt 2,15 ), paže ( Dt 4,34 ), ústa ( Dt 8,3 ), tvář ( Dt 5,4 ) a mnohé další.
547
Nejlépe je to zřetelné např. v Dt 4,6-8; 4,34; popř. 27,9.
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I proto samotný Mojžíš nabádá svůj lid k ,,poslušnosti“548 jakožto nutnému
předpokladu Božího požehnání.Boží vůle však musí být nejen dodržována, ale též dále
předávána ,,budoucí generaci“549, která se v ní musí vzdělávat.Je třeba si totiž uvědomit, že
život v zaslíbené, Bohem ,,darované zemi“550 není a ani nemůže být řízen podle lidské vůle či
dokonce svévole.Podobně jako již při putování pouští sesílal Bůh Izraelcům manu, tak jim
může a bude projevovat svoji náklonnost i v Kenaanu.Veškeré požehnání, které jim
projevoval v minulosti, i nyní závisí pouze na jeho milosrdenství.
Neméně důležitým prvkem je též správné ,,chování a jednání Izraelců mezi sebou
navzájem“551; Hospodinova smlouva totiž učinila všechny členy izraelského společenství
,,sobě rovnými”552.Proto je třeba, aby byli Izraelci k sobě nestranní, čestní, poctiví a slušní553.

II.5. Teologie Tóry
Tóra je souhrnný název pro ,,pět knih Mojžíšových"554; i přes změť různých příběhů,
příkazů a nařízení je zde možné vysledovat jeden princip, který vše sjednocuje.,,Hebrejské
slovo Tóra je odvozeno od slovesa j-r-h, které původně znamenalo střílet, ovšem v pozdější
době se začalo používat k označení samotného míření a posléze už pouhého ukazování. Tvar
tóra ve své grafické podobě vypadá jako třetí stupeň slovesa ukazovat, který bychom nejspíš
přeložili slovy ty způsobuješ ukazování."555 Znamená to, že někdo zde k něčemu ukazuje - a
tím někým není nikdo jiný než sám Bůh; on je ten, který ukazuje prostřednictvím různých
,,kulis"556 k sobě samotnému. Znamená to, že vše, s čím čtenář přichází v Pentateuchu do
styku jej přivádí do vztahu k Hospodinu, resp. čtenář si v první řadě nemá brát z textu
historické informace a fakta, ale postoje, ze kterých pak může vzniknou víra v Boha.
Když se podíváme na příběhy Tóry s odstupem, zjišťujeme několik důležitých
principů; vše začíná člověkem jakožto individualitou, postupně se záběr zvětšuje na celé
lidstvo, až vše nakonec ústí do jedné konkrétní skupiny, Izraelského národa. V jednání
člověka se však též postupně projevují zlé úmysly, s čímž také souvisejí i různé následky.A
právě do takto narušených obrazů vstupuje i Bůh; nikoli však, aby dal věci sám do pořádku,
ale aby účastníky nasměroval správným směrem. Znamená to, že člověk si bez Boží pomoci
nedokáže poradit, je slabý, podléhá různým svodům a slabostem; zda-li ale člověk přijme tuto
Hospodinovu pomoc a ,,obrátí se"557, záleží jen na něm samotném.

548

Např. Dt 4,1; 4,6; 4,40.
Často se užívá pojmu ,,synové Izraele“.
550
Přesněji by se mělo říci propůjčené zemi, protože o to více je pak zdůrazněna nutnost chovat se podle nařízení
Boha jakožto vlastníka země.
551
Dt 23,20-25,19.
552
Resp. nejen před Hospodinem, ale i mezi sebou navzájem.
553
Neboť jak se již píše v Dt 6,5 i v Lv 19,18.
554
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium.
555
BENEŠ, Jiří. Pradějiny. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010, s.275-276. Pozn. autora: jarah - ukazovat, a z něho tóra
- ukázání správné cesty, správného postupu.
556
Tj. různé příběhy atp.
557
Jinak též řecký pojem ,,metanoia", tj. posun či změna ve smýšlení.
549

110

II.6. ,,Jozue"558
Vezmeme-li v úvahu pojem hexateuch, pak nyní v knize Jozue nastává jeho završení,
stejně tak tato kniha dosvědčuje Hospodinovu věrnost a trvalost v zaslíbeních, která dal již
praotcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Celá kniha zevrubně řečeno líčí obsazení
zaslíbené země západně od Jordánu, přidělení země jednotlivým, zbývajícím kmenům a
nakonec též pravidla pro život v této zemi – to vše již za Mojžíšova nástupce, Jozua; ten je
totiž také hlavní postavou celé stejnojmenné knihy.
Jozue tak původně lid svěřený Hospodinem do rukou Mojžíše sám přebírá a uvádí jej
do cíle putování pouští.S osobou Jozua jsme se však setkali již podstatně dříve; ,,Jozue, syn
Núna z efraimského kmene, byl Mojžíšovým zástupcem pro bezpečnost. Na Sinajské poušti mu
dělal tělesného strážce a velel stanové stráži. Vojenskou pověst si získal během putování v
zoufalé situaci v Refídimu, kde se Izraelité střetli s oddílem vedeným šejkem Amálekem.Mojžíš
rozkázal Jozuemu: ,,Vyjdi do boje proti Amálekovi'', zatímco sám se postavil ,,na vrchol
pahorku s Hospodinovou holí v ruce''.Áron s Chúrem podpírali ruce starému prorokovi, aby
povzbudili bojovníky, a Mojžíš ,,,vytrval s rukama nahoře až do západu slunce.I porazil Jozue
Amáleka a jeho lid ostřím meče''.Těsně před smrtí převedl Mojžíš vůdcovství na Jozua a
,,ustanovil ho nad pospolitostí'' při slavnostním veřejném obřadu.Tak se tento generál stal i
prorokem: ,,A Jozue, syn Núnův, byl naplněn duchem moudrosti.Mojžíš totiž na něho vložil
své ruce."559
Jozue tedy započal dobývání, resp. obsazení kenaanské země a z větší části tento úkol
i dokončil.,,Je možné, že pod jeho velení nespadali všichni Izraelité, určitě ne na začátku.
Velká část osídlování byla procesem infiltrace nebo posílením příbuzných kmenů.Ty, jak jsme
viděli, už měly tehdy v državě taková města jako Šekem.Ale došlo k četným vojenským
srážkám a několika pozoruhodným obléháním.Kenaanci byli civilizací, která byla materiálně
na vyšší úrovni než Izraelité.Určitě měli mnohem lepší zbraně a také pevná kamenná města.Z
izraelitského dobývání dýchá náznak zoufalství, a to částečně vysvětluje, proč byli tak
bezohlední, když zabrali nějaké město."560
Jozuovo velení však nebylo nutně plné násilí a válečného dobývání; ,,Jozue nebral
města ztečí, pokud se tomu mohl vyhnout. Volil vyjednávání o kapitulaci nebo ještě raději o
spojenectví a pokojném usazení.Takto se například zachoval v případě Gibeonu."561
Na druhou stranu jsou však i tací, kteří se dívají na knihu Jozue jako na velmi
kontroverzní, resp. považují ji za značně šovinistické dílo, které místy až velebí válečné
počínání bezohledného vůdce; celé to systematické tažení i proti kenaanským civilistům, ať
mužům, ženám i dětem, považují mnozí za čistou genocidu – např. případ Jericha: všichni
obyvatelé města až na jednu jedinou – nevěstku Rachab – byli zabiti.,,A první neúspěšný
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Jozuovo jméno je jakousi šifrou jako i mnohá jiná biblická jména a znamená Hospodin vysvobodil, popř.
Hospodin je vysvobození; Hospodin je spása; Hospodin je pomoc.Mimojiné to též znamená, že se jedná o tzv.
vyznavačské jméno.
559
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.51.
560
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.51.
561
JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.52.
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pokus dobýt Aj je vysvětlen tím, že Izraelci nedokázali zasvětit celé město – obyvatele a
všechnu válečnou kořist – Jahvemu formou holokaustu čili celopalu.“562
Podobným charakterem samozřejmě pokračuje i další Jozuovo tažení – ,,Emorejci,
Kenaanci, Perizejci, Chivijci a Jebúsejci“563; ti všichni jsou též vyhlazeni. A ten, kdo ušel
tomuto hroznému osudu, byli např. Gibeóňané; ti však byli zotročeni.

II.6.1. Stručný nástin dobývání území západně od Jordánu
Kapitola 2-6: dobývání Jericha
Kapitola 7-8: dobytí Aje
Kapitola 9: směr tažení na Gibeón
Kapitola 10: tah na Jeruzalém a jižní oblast: Bét-Chorón, Gezer, Azeka, Makeda, Libna,
Eglón, Chebrón a Debír
Kapitola 11: pád Chasóru
Kapitola 12: přehled zničených míst

II.6.2. Přípravy
Před Jozuem je nyní velký úkol; je to tak náročný úkol, že je samotným Hospodinem
povzbuzován slovy: ,,vzchop se a buď odvážný.“564 Hospodin jej zároveň ujišťuje, že ho za
života neopustí.Jozue bude úspěšný, protože mu Hospodin umožní porozumět božímu slovu,
tzn. Jozue bude věrný Bohu celým srdcem i duší – to je další důležitý prvek Jozuova úspěchu,
resp. přidržení se zákona – ,,nejde tu však o formu zákona v písemné podobě"565; aby mohl
Jozue splnit úkol a dovést svěřený lid do zaslíbené země, musí o tomto zákoně přemýšlet,
srovnávat a porovnávat svůj život a svá rozhodnutí se zjevenou Boží vůlí.
Pokud se ale na knihu Jozue podíváme se zjednodušujícím a schematizujícím
pohledem, pak je evidentní, že základním tématem je Boží slib, který se váže již staletí až k
samotným praotcům.
Jak je to však s uznáním Jozuova vedení? Již z textu víme, že si jej vyvolil samotný
Bůh a jeho vyvolení mělo podobu ,,veřejné ceremonie"566, ovšem jak se zachová lid po smrti
Mojžíše? Neodvrátí se od Jozua?Tuto otázku je možné směřovat především na pokolení
Gádovců a Rúbenovců, kteří, byť se Mojžíšovi ,,zavázali slibem"567, by se nyní mohli od
562

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.52.
Joz 9,1.
564
Tato slova se v textu Joz 1,1-18 opakují celkem čtyřikrát; skutečnost, že mu sám Hospodin dodává odvahu,
aby byl silným a kurážným vůdcem je pojmem, který je ,,vyhrazen pro osoby, které konají nejvýznamnější činy,
ať již je to stavba jeruzalémského chrámu ( 1Par 28,20 ) nebo boj s asyrskou velmocí ( 2Par 32,7 )." In:
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.170.
565
V době Jozua nic takového Izraelský lid ani neměl k dispozici.
566
Nu 27,18-23.
567
Dt 3,18-20.
563
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původní dohody odklonit – vždyť proč by měli své životy riskovat, navíc když z překročení
Jordánu a válčení nebudou mít žádný užitek?Podle textu je možné usoudit, že sám Jozue je si
tohoto nebezpečí vědom a tak jim ,,jejich slib připomíná."568 Navíc je pravděpodobné, že i
nyní, za Jozua, podobný slib věrnosti složily i ostatní kmeny.
Jozue vydává rozkazy, aby se lid ,,připravil"569 k nadcházejícímu přejití Jordánu a
dobytí zaslíbené země. Této přípravy se ale zúčastňují všichni, tedy i ti, kteří již získali zemi v
Zajordání, tj. ,,kmeny Gád, Rúben a polovina pokolení Manases."570
Samotný Izraelský lid slibuje Jozuovi poslušnost – přeci jen v něm vidí a uznává
Mojžíšova nástupce; Jozue je ten, který nese ,,autoritu"571 propůjčenou Hospodinem.

II.6.3. Vyslání zvědů
Jako byli ,,zvědové posláni Mojžíšem"572 v Nu 13,1-33, tak i nyní vysílá Jozue
vyzvědače, a to do Jericha. Jak ale dopadne obhlédnutí země tentokrát? Text nám neříká, že
by bylo Jericho vyloženě velkým městem. Pokud bychom jej srovnali např. s ,,Gibeónem a
Chasórem"573, která jsou popsána jako místa vyhlášená slávou, o Jerichu nic takového
dochováno není.
Nehledě však na velikost a sílu Jericha je jeho pád v Písmu popsán celkem podrobným
způsobem – důvodem je pravděpodobně skutečnost, že se jednalo o první Jozuovo vítězství,
které navíc mělo značný nejen vojenský, ale též psychologický význam pro Izraelce574.

568

Joz 1,13-15.
Ikdyž se Jozue může spolehnout na Hospodinovu pomoc a přítomnost při těchto úkolech, je si stejně dobře
vědom, že to ještě neopravňuje Izraelský lid, ani jeho samotného k sebemenší lenosti, lehkomyslnosti – je třeba
se na nadcházející dobu svědomitě připravit.
570
Pouze ženy a děti těchto kmenů mohou zůstat v přidělené zemi.
571
Postavit se proti takové autoritě pak znamená nejen postavit se proti samotnému Hospodinu, ale též sebou
nese i těžký trest, což již Izraelci několikrát velmi dobře pocítili.
572
Vyslání zvědů popsané v Nu 13-14, jak již víme přineslo negativní výsledek. Problematická situace nastane
se zvědy též u lokality Aj ( viz. dále ), kdy přinesou informace, které povedou k jediné porážce Izraele v celé
knize ( Joz 7,2-3 ).Naštěstí, ne všechny výzvědné výpravy dopadly stejně.
573
Joz 10,2 a 11,10.
574
O dobytí Jericha se však stále vedou spory na archeologické rovině: jak již bylo zmíněno v první části mé
práce, kenaanská města opevněná nebyla a tak nebylo hradeb, které by se mohly zbortit.V tom případě to
vypadá, že velkolepá scéna z knihy Jozue o tom, jak izraelské vojsko obchází několikrát opevněné město s
archou úmluvy kolem dokola a po mocném zvuku polnic se vysoké opevnění Jericha zcela hroutí, je pouze
heroickou představou. Důkazem proti tomuto příběhu jsou též i archeologické výzkumy s nejnovějšími
metodami, jmenovitě tzv. radiokarbonovou metodou, která slouží k přesnějšímu určení stáří materiálu.V případě
Jericha tuto metodu jako první použila archeoložka Kathleen Kenyon. ,,Nenašly se žádné známky osídlení ze 13.
století př. n. l. a starší osídlení z mladší doby bronzové, tedy ze 14. století př. n. l., bylo malé a chudé, téměř
bezvýznamné a žádné hradby nemělo; nenašly se rovněž žádné známky zničení." In: FINKELSTEIN, Israel a
Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha:
Vyšehrad, 2007, s.82.
Tyto výzkumy též říkají, že Jericho po 13. století př. n. l. jakožto malé město nakonec zcela zmizelo, a to
následkem eroze.Oproti tomu britský archeolog John Garstang, který ve 20. letech prováděl výkopy přímo v
Jerichu, objevil rozsáhlé poničení hradeb z nepálených cihel, které datoval do období zhruba ,,1400 př. n. l." In:
SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.391. Nedlouho poté prohlásil, že
se jedná právě o ty hradby, které Jozue s Izraelci zbořil.
569
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Tentokrát se podaří zvědům najít si v cizím městě jakýsi opěrný bod, resp. záchranu
před okolím a tím je dům ,,nevěstky"575 Rachab.Z těchto faktů lze usoudit, že zvědové se
cíleně vydali na místo, kde se podle jejich mínění mohli nacházet potencionální spojenci.
Zvláštní je, že nejmenovaný jerišský král, jakmile se dozvídá o přítomnosti dvou
Izraelců ve své zemi, posílá posly přímo k této nevěstce – jelikož text nám neříká, že by se
kdo namáhal učinit u ní domovní prohlídku, jsou na její podnět posláni tito královi
pronásledovatelé pryč.Rachab tak pravděpodobně měla významné postavení. Podobně nás
zaujme část, ve které Rachab hovoří o Hospodinu – ,,slyšela"576 a ví o jeho záměrech s
Izraelským lidem i to, co čeká její zemi.
Její zásah ve prospěch izraelských zvědů, rep. celého Izraelského lidu znamená i de
facto zradu svého vlastního lidu a své země.Tím se však na druhou stranu sama dostává do
velkého ohrožení ze strany krále Jericha.Podle jejích vlastních slov uvedených v textu však
můžeme usoudit, že její postavení pryští z víry v Hospodina - ,,Hospodin, váš Bůh, je Bohem
nahoře na nebi i dole na zemi.“ Na základě této víry se o oba Izraelity postará a ukrývá je u
sebe.
Protože tedy ví, jak mocný Hospodin je, nechce, aby rodina jejího otce ani ona sama
zahynula – v jerišského krále svojí naději na ochranu vložit nemůže, ten bude zcela jistě
poražen a Izrael zvítězí; proto žádá až nutí Izraelské vyzvědače, aby se zapřísáhli, že její
rodina bude ušetřena; v této souvislosti vyžaduje i viditelné znamení, které se stane
viditelným stvrzením slibu – tím bude šňůra z ,,červených"577 vláken uvázaná v okně.
Tato vzájemná domluva má však podmínku – Izraelci dodrží své slovo pouze v
případě, že toto ujednání zůstane v naprosté tajnosti, že výše zmíněná sňůra bude vyvěšena z
okna a v domě bude shromážděna Rachabina rodina.
Když se po třech dnech ukrývání zvědové vrací přes Jordán zpět k Izraelskému lidu s
Jozuem v čele, podávají mu zprávu o všem, co v Jerichu zažili.

II.6.4. Jordánský div
Po nutných přípravách tak nastává okamžik k ,,překročení Jordánu"578, který je hlavní
překážkou k cestě do západní části zaslíbené země. ,,Překročení vodního živlu"579 však bude
575

Že se jednalo právě o nevěstku vedlo některé i k domněnce, že ,,zvědové přerušili svou misi a šli se pobavit
do veřejného domu. Nicméně doklady z 2. tis. př. Kr. naznačují, že pokud byla vlastníkem hostince žena, byla
automaticky pokládána za nevěstku.Tak například v chetitských příkazech pro velitele věží a hraničních pevností
bylo psáno, že se zakazuje vytvářet místa, kde by nevěstky žily blízko takovýchto zdí.Navíc slavný Chammurapiho
zákoník, který byl sestaven staletí před událostmi knihy Jozue 2, zmiňuje ženské hostinské a varuje je, že pakliže
uslyší, že se v jejich domě domlouvá konspirace, musí pod hrozbou trestu smrti tuto informaci oznámit králi (
zákon 109 ).“ In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi
biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.171.
576
Rachab zná události z Egypta, resp. příběh o vysušení vod Rákosového moře, jaký osud potkal emorejské
krále v Zajordání, viz. Joz 2,10.
577
Červená barva zde může ztělesňovat krev, podobně jako byly veřeje dveří u obydlí Izraelců v Egyptě potřeny
krví beránka, aby duch Boží, procházející egyptskou zemí, toto znamení spatřil a lidské životy v těchto obydlích
ušetřil, viz. Ex 12,7.13.
578
Přechod přes Jordán bude však také důkazem, že je Jozue skutečným Mojžíšovým pokračovatelem a jeho
postavení je tak založeno na Boží vůli.
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opět závislé na Boží pomoci a síle, stejně jako překročení Rákosového moře ,,při útěku z
Egypta."580
Hospodin tedy půjde před Izraelským lidem a připraví mu cestu tak, aby mohl přejít
přes Jordán suchou nohou – takovým symbolem a důkazem jeho přítomnosti je schrána
úmluvy; ponesou ji lévijští kněží a celý ,,Izraelský lid"581 je bude následovat. Jen tato Boží
přítomnost Izraelcům zaručuje vítězství i nad sedmi pohanskými národy, které jsou v textu
Joz 3,10 vyjmenovány.
Jordánský div, jak již bylo výše zmíněno je uskutečněn plně Boží mocí, která zadržuje
rozvodněný a divoký proud Jordánu – samotný Bůh je zde symbolizovaný archou; stejně jako
při přechodu přes Rákosové moře ani nyní proti němu nemůže povstat žádná síla, ani přírodní
či jakákoli jiná.

II.6.5. Gilgálský památník
Znamením pro příští generace se má stát dvanáct kamenů, které jsou na Hospodinův
příkaz vyneseny z Jordánu a stávají se předměty, které mají neustále ,,hovořit a
připomínat"582 záchranu Izraelského lidu.
Co se však týká památných kamenů, máme v textu ,,dvojí podání"583: sám Jozue staví
na místo, kde stojí lévijští kněží se schránou ,,dvanáct kamenů přímo na dno Jordánu"584;
druhá zpráva, a to po definitivním překročení Jordánu Izraelci a vrácení vod zpět pak staví
znovu sám Jozue vyzvednutých dvanáct kamenů v Gilgálu. Jozue se tak skutečně stává dalším
v Mojžíšově odkazu.
V souvislosti s minulými událostmi, resp. ,,závazky"585 je třeba si připomenout, že
Jordán přešli i kmeny Gád, Rúben a Manases, tzn. stále jednaly tak, jak se ještě samotnému
Mojžíšovi zavázaly.Po překročení tak dle textu stálo na západní straně od Jordánu na
čtyřicettisíc mužů, bojovníků.

II.6.6. Před Jerichem
Jako již předtím i nyní, když se okolní národy v Palestině doslýchají o zázračném
překročení Jordánu Izraelským lidem, padá na ně strach a hrůza – dalo by se tak říci, že již
tím je téměř zlomen jakýkoli odpor.

579

,,Přesun až ke břehu řeky bylo samo o sobě výkonem, neboť oba břehy byly hustě porostlé rákosím, které
připomínalo džungli.V jižní části jordánského údolí řeka meandruje a během jarních povodní může dosáhnout
šířky 30 m a hloubky až 3 m." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a
historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.171.
580
Ex 14,15-31.
581
Lid však musí kráčet v dostatečném odstupu od této schrány, aby nezemřel z důvodu Hospodinovy svatosti.
582
Nejen nyní, při události Jordánského divu, ale stejně tak i v minulých příhodách má být připomínáno a znovu
zpřítomňováno to, co Hospodin Bůh učinil Izraelskému lidu
583
Joz 4,9 a 4,20.
584
Text Joz 4,9 dokonce čtenáři říká, že jsou tam až dodnes.
585
Nu 31,1-42.
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Nyní jsou Izraelité na místě, které již znamená úplný konec putování pouští, resp.
definitivně skončila doba pouštních nesnází; proto je třeba dodržet to nejzákladnější znamení
smlouvy a tou je ,,obřízka."586 Obřízka jako taková má kořeny již u ,,Abrahama"587, ovšem z
textu počínaje druhou knihou Mojžíšovou o ní není vůbec žádná zmínka, tzn. na poušti nebyla
praktikována. Ale nyní je situace jiná – tento rituál je zapotřebí opětovně obnovit, má-li být
Izrael skutečným lidem smlouvy s Hospodinem.,,Obřízku učinil Jozue"588 u Pahrbku
předkožek – dle textu toto místo muselo být v těsné blízkosti Gilgálu.
Zároveň slaví Izraelci i své první ,,velikonoce"589 na území zaslíbené země. Jak již
víme, hlavní rysem pesachu bylo jezení beránka na připomínku ,,Božího vysvoboditelského
činu"590, čímž bylo už vyvedení Izraelců z Egypta.
Stejně důležitá je také ,,zmínka"591 o tom, že Hospodin již přestal sesílat Izraelskému
lidu manu, ten zázračný pouštní pokrm – vysvětlení je uvedené hned ve 12. verši: ,,jedli z
úrody kenaanské země.“592 Tak nastává zcela nový věk, nová doba; teď Izraelce živí ta země,
která byla Bohem zaslíbena již praotcům.
Věc, která by však mohla čtenáře překvapit, je zpráva týkající se obřízky, resp. jejích
následků: ,,bylo obřezáno úplně celé to množství, zůstali na svém místě v táboře, dokud se
nezahojili.“593 Je takový stav vůbec vhodný před nastávajícím obdobím bitvy?Vždyť by se
měli bojeschopní muži naopak udržovat ve stavu síly a fyzické výdrže, nikoli podstupovat
zásah na svém těle, který bude mít za následek, že budou po určitou dobu velmi zranitelní a
slabí. K tomu musíme vzít i v potaz, že za sebou již měli rozvodněný Jordán, tudíž v případě
nutnosti by byl jakýkoli ústup velmi složitý a hlavně nebezpečný.
Zdůvodnění je však celkem jednoduché: jak již bylo výše zmíněno, obřízka je
znamením smlouvy s Hospodinem a Izraelité jakožto vyvolený národ v Jákobovi toto
znamení na sobě musí v zaslíbené zemi bezpodmínečně nést. A Hospodin je pamětliv této
smlouvy, proto také vyslyšel hlas utrpení Izraele v Egyptě a vysvobodil je; proto je nesl na
orlích křídlech po celou dobu putování pouští, trpěl jejich opakující se nedověru a vzporu.A
nyní tomu nebude jinak – na základě této smlouvy též Hospodin dobude zaslíbenou zemi.A
právě proto se Jozue potkává s tajemnou postavou; kdo to je, co je zač Jozue hned netuší. Až
později se od postavy dozvídá, že je ,,velitelem Hospodinova vojska.“594 Jozue však nedostává
žádné vojenské příkazy ani pokyny – pouze prostý příkaz, aby si zul obuv, protože místo, na

586

Gn 17,10.
Gn 15.
588
Samotný text Joz 5,9 říká, že tento úkon obřízky odstranil od Izraelců egyptskou pohanu; proto název místa
Gilgál, tzn. Odvalení; tím se dá též říci, že tak definitivně skončilo období egyptského zotročení a poroby.
589
Neboli pesach.
590
Ex 12,1-28.
591
Joz 5,11n.
592
,,Pražené zrní bylo prvním plodem jejich nové země a příslibem země, které oplévá ( kozím ) mlékem a (
datlovým ) medem ( Joz 5,6 )." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a
historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.172.
593
Joz 5,8.
594
Joz 5,14.
587
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kterém stojí, je ,,posvátné"595; pozornému čtenáři se hned vybaví událost v Ex 3,5 –
pravděpodobně je tím zdůrazněna podobnost mezi Mojžíšem a jeho nástupcem, Jozuem.

II.6.7. Pád Jericha
Jak již bylo patrné z dřívějších textů, Hospodin dal Jozuovi ujištění, že mu vydá
veškeré obyvatele země do rukou; ani Jericho není výjimkou – celé toto město i s králem a
obyvatelstvem bude Izraelcům vydáno do jejich moci.V případě Jericha navíc dostává Jozue
velmi konkrétní příkazy, jak má postupovat při dobývání; de facto nepůjde o ,,sílu a vojenský
um“596 izraelských bojovníků, ale o jakýsi druh procesí.Lid v něm bude ,,obcházet"597 město,
což je hlavním bodem a vlastností jerišské akce.Obcházení, jehož nedílnou součástí je
samozřejmě též truhla úmlouvy, která je nesena samotnými kněžími trvá po celých šest dní,
kdy je celým zástupem zachováváno naprosté ticho a mlčení.Teprve až na sedmý den
připadne jejich vítězství dané Hospodinem; na přesně určený signál spouští celý zástup
Izraelitů válečný pokřik.,,Městské hradby Jericha se beze zbytku bortí"598 a každému Izraelci
se tak naskýtá volná cesta do města – tzn. není třeba použít zbraně.
Město je však propadlé klatbě, tudíž vše a kadý propadá smrti – výjimkou je ale
,,nevěstka Rachab a její rodina."599 Klatba nad Jerichem však v sobě nese i potencionální
nebezpečí pro Izraelce – kromě přesně určených předmětů musí být vše zničeno a spáleno;
jinak hrozí, že v případě přestoupení tohoto nařízení byť jen jedním Izraelitou tím utrpí celý
Izraelský lid.Význam této klatby je však zřetelný – nic pohanského, resp. modlářského nesmí
proniknout mezi Izraelce – a tím pádem ani mezi Izraelský lid a Hospodina.
Ještě kráce bychom se však měli vrátit k Rachabě a její rodině - ,,vyvedli Rachabu i
jejího otce a matku, i bratry se vším, co jí náleželo; vyvedli všechno její příbuzenstvo a určili
jim bezpečné místo za izraelským táborem“600; nyní tak platí pro Rachabu a její rodinu to, co
pro celý Izraelský lid – nesmí přijít do styku s čímkoliv, co je klaté a tím pádem nečisté.
Tato klatba však nemá pouze přítomný význam; Jozue ji vztahuje též na budoucí časy;
kdokoli se pokusí o znovuvybudování tohoto proklatého města, se potáže s neúspěchem ve
formě zlořečení. A znovu tu slyšíme něco, co je svým obsahem velmi podobné: v Joz 5,1
čteme, že emorejší králové po tom, co uslyšeli o jordánském divu, ztratili zcela odvahu a
pomyšlení na Izraelce jim vyrazilo dech.Nyní v Joz 6,27 čteme, že se pověst o Jozuovi
roznesla po celé zemi, tzn. především po Kenaanu.

595

Joz 5,15.
Izraelité na Jericho nezaútočili tradiční vojenskou strategií, ale řídili se výlučně Hospodinovými příkazy.
597
Toto obcházení Jericha jako by vymezovalo prostor božího území, resp. té oblasti, která má být Hospodinova
lidu.
598
Co se týká zničení jerišských hradeb, tak např. ani ,,Kathleen Kenyonová i přes své výzkumy a vykopávky
nebyla schopna kvůli erozi objasnit, jak došlo k jejich zničení.Podle ní mohlo jít o zemětřesení, které Izraelité
pokládali za boží intervenci." JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.52.
599
Vzpomeňme na příběh, kdy ve svém obydlí ukryla izraelské zvědy, viz. Joz 2,1-24.
600
Joz 6,23.
596
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II.6.8. Akánova krádež
Tím však zcela nekončí události týkající se zničení Jericha a jeho prokletí. Mezi celým
lidem se přeci jen našel jeden Izraelita, který propadl pokušení ,,použít Boha pro vlastní nízké
cíle"601 a tím byl Akán, ze zerachovské čeledi, z pokolení Juda.Bez jakéhokoli práva si
přivlastnil část kořisti, která byla součástí obsazovací akce Jericha a tím pádem byla i
propadlá klatbě.O to horší byla skutečnost, že šlo o zlato a stříbro, resp. o věci, které byly jako
jediné určené k zachování pro Boha; tím pádem se jedná o svatokrádež, o ,,porušení smlouvy
s Bohem"602 a celkové zhřešení.Je však třeba pamatovat, že přestoupení jednoho dopadá na
všechny Izraelity.O Akánově činu však nikdo neví a vše vyjde najevo teprve ve chvíli, když
je již pozdě – o tom ale již následující příběh.
Jozue obrací pozornost k městu Aji, jehož poloha je textem určena v blízkosti Bétávenu, na východ od Bét-elu a posílá tam, jak již bylo zvykem zvědy.Když však slyšíme po
návratu jejich slova, můžeme nabýt pocitu, že Izraelité znovu ,,propadli mylným
představám"603, že jejich úspěch je především založen na vojenské síle, jejich schopnosti a
zdatnosti. Zcela zapomněli, že vždy až do nynější doby jim pomáhal a stál při nich sám
Hospodin Bůh; v jejich slovech je poznat snaha stavět svůj úspěch pouze na lidském úsilí – a
tím sami sebe zcela ochromili.
Nyní se to všechno spojilo dohromady a vymstilo naráz: Akánovo prohřešení i
zpupnost Izraele. Dopad to byl zcela zdrcující: ,,malý počet obyvatel Aje"604 přemohl silnější
Izraelce a dokonce je pronásledovali ještě dále.Taková porážka paralyzovala celý Izrael – což
dokazuje Jozuovo tvrdé pokání a čiré zoufalství vystupující s otázkami plnými bezmoci;
budou Boží plány zmařeny, Boží jméno zneuctěno a Izrael vyhlazen? Taková porážka se přeci
týká i samotného Boha, jak ji tedy mohl dopustit?
Jak již bylo ale výše zmíněno, chyba je na straně Izraele; Hospodinova reakce na
Jozuovy obavy je stručná a dotýká se samotného jádra celého problému.Došlo k přestoupení
Božích příkazů a tak ten, kdo se provinil, musí sám propadnout klatbě.Takto narušený vztah i
řád mezi Izraelským lidem a Hospodinem musí být obnoven, pokud je má Bůh opět
chránit.To však obnáší, aby se celý Izrael začal zaměstnávat vyhledáním viníka ve svém
společenství; je třeba ho odstranit i se vším všudy, co si přivlastnil a co měl, tzn. všechen jeho
majetek.Z toho je znatelné, že zlo musí být za každou cenu radikálně odstraněno, na
shovívavost není prostor.
Viníka odhaluje Boží soud a to na základě losování – když padne los na Akána,
nezapírá a otevřeně přiznává, že zhřešil.Šlo však Akánovi pouze o zisk a hmotné zajištění?Byl
to pouze projev lidské žádostivosti?Akánem odcizené věci jsou poté zničeny a on je i s celou
svojí rodinou ukamenován a nakonec i spálen, tzn. nic nesmí být zachováno.

601

Oběť, která měla patřit Bohu, se nazývá cherem a jako taková je známá i z okolních zemí - ,,například její
popis na moábské stéle z 9. stol. př. Kr." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování
sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.173.
602
Joz 7,11.
603
Joz 7,3.
604
Přesněji řečeno Emorejci.

118

II.6.9. Smlouva s Gibeóňany
Zprávy o velkolepém vstupu Izraele do Bohem zaslíbené země nepřestávalo
mobilizovat veškeré obyvatelstvo širé země.I proto text hovoří o snahách těchto ,,obyvatel"605
společně soustředit úsilí k vojenskému odporu za účelem znemožnit Izraelskému lidu další
pokračování v cestě.Taková situace může na první pohled působit velmi nebezpečně, až
beznadějně.V tomto smyslu ale o to více co do kontrastu vystupuje příběh s Gibeóňany; ti se
zcela dobrovolně, tzn. bez boje poddali Izraelcům.Z toho lze obecně vyvodit, že Izrael se
nestával pánem nad územím pouze vojenským dobýváním či na základě Hospodinova zásahu;
,,Gibeón"606 s Izraelem zkrátka uzavírá smlouvu, tzn. volí zcela odlišný způsob než oněch šest
kenaanských králů.Pravděpodobně byli sami poučeni tím, co se doslechli o porážce nejen
Egypta, ale i králů v Zájordání.
Pozorný čtenář si ale vzpomene, že Izrael měl ,,zakázáno"607 se jakýmkoli způsobem
bratřit s Kenaanci - hrozilo zde totiž nebezpečí odpadnutí od Hospodina k modloslužbě
pohanským bohům kenaanských obyvatel; gibeónské hledání možnosti soužití s Izraelci je tak
pro boží lid velkým nebezpečím.To pak vysvětluje, proč se Gibeóňané vydávají za národ,
který nežije a nesídlí v Kenaanu – to byla de facto jediná ,,alternativa"608, jak umožnit
smlouvu a vzájemnou dohodu mezi sebou.K tomu, aby Gibeónští poslové doložili lživé
tvrzení o svém údajně vzdáleném rodném kraji předkládají Izraeli i některé ,,důkazy"609, tzn.
vyschlý a rozdrobený chléb, prasklé vinné měchy, zvetšelé pláště a střevíce.Aniž by se
kdokoli z Izraele doptal na Hospodinů výrok, došlo k uzavření mírové smlouvy.
Netrvá však dlouho a lest i podvod jsou prohlédnuty.Izraelský lid toho sice velice
lituje, ale zároveň je si vědom neporušitelnosti přísahy, kterou se jim zavázal.Tak jsou
Gibeóňané pod Izraelskou ochranou – za jejich úskok a lest se však stanou otroky; ,,budou
štípat dříví a čerpat vodu pro Izraelce a pro oltář Hospodina."610

II.6.10. Celkový přehled
,,Doba dlouhých bojů skončila"611; slib daný již praotcům a znovu obnovený při vyjití
z Egypta byl naplněn a Izrael došel svého vítězného konce.Dobytí země je tak v souhrnném
pojetí Božím darem svému vyvolenému lidu.
Hlavní úspěchy jsou nakonec shrnuty v docela stručném pojetí.Králové, kteří padli se
svou zemí do rukou Izraelského lidu jsou ve výčtu uvedeném v Joz 12 důkazem Boží moci a
věrnosti.Je zajímavé všimnout si na začátku zprávy o vítězství nad Síchonem a Ógem – je to
605

Konkrétně se jednalo o šest kenaanských králů.
Ve skutečnosti se nejednalo pouze o Gibeón, ale jak stojí v textu Joz 9,17 – o ještě další tři města, resp.
Kefíra, Beerót a Kirjat-jearím.
607
Nu 33,50-56.
608
Událost dobytí Jericha, resp. záchrana nevěstky Rachaby a její rodiny jen dokládá, že i někteří původní
obyvatelé Kenaanu žili i nadále, a to přímo mezi Izraelci.
609
Joz 9,12n.
610
Joz 9,27.
611
Jako poslední nepřátelé jsou však ještě jmenováni Anákovci, kteří byli již dříve popsáni jako obři, viz. Nu
13,32n; podle Nu 13,22 sídlili v Chebrónu; Izraelci je sice vyhubili, ovšem např. v Gáze, Gátu a v Ašdódu se
udržely v menších skupinách, viz. Joz 11,22.
606
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způsob, jak zdůraznit význam mezi Mojžíšem a Jozuem; Jozue pokračoval a dokončil to, co
Mojžíš započal, čímž vyvrcholilo i celkové Boží záchranné dílo.Nejde však jen o pouhou
porážku králů; jde hlavně také o destrukci jejich bohů, kteří se tak projevili jako zcela
bezmocné nicky.
,,I když Jozue dosáhl pozoruhodných vítězství, v okamžiku, kdy umíral, nebyl
kenaanský zábor v žádném případě ukončený.Konsolidace izraelitského osídlení, podrobení
zbývajících měst a závěrečné obsazení pobřeží – to všechno zabralo více než dvě století, 1200
– 1000 př. Kr., a skončilo až se zrodem sjednoceného království Izraele na konci
tisíciletí.Různé izraelitské kmeny jednaly, a někdy i bojovaly nezávisle na sobě.Měly rozličné
nepřátele: kenaanské enklávy, útočné beduínské kmeny nebo Pelištejce, kteří byli novou
hrozbou a pronikali od pobřeží.Izraelité museli také převzít práci po Kenaancích, které
porazili: opravit města a obdělávat půdu.V knize Jozue jim Bůh říká: ,,Dal jsem vám zemi, na
kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a
olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte.'' Toto vydatně potvrzují vykopávky, které o
Izraelitech vypovídají, že byli na překvapivě mnohem nižší úrovni než jejich kenaanští
předchůdci v civilní technologii, obzvlášť ve stavebnictví a hrnčířství.Děti Izraele se měly
hodně co učit."612

II.6.11. Závěr ke knize Jozue
Po dobytí země čeká Izraelce poslední úkol celé předešlé etapy a tím je ,,rozdělení
Kenaanu"613 jednotlivým kmenům.Je velmi zřetelně zdůrazněno, že územní hranice
jednotlivých kmenů nejsou pouze dílem lidského rozhodnutí nebo diplomacie.Navíc je třeba
si uvědomit, že za veškerými, v textu uvedenými geografickými informacemi stojí výlučně a
jen ,,Boží vůle."614 Za vymezením jednotlivých oblastí a různými výčty můžeme spatřit jásot
lidu a chválu Boží věrnosti; nyní již může Izrael v darované zemi nejen svobodně žít, ale též
uctívat svatého Hospodina a ,,zvěstovat jej"615 do okolních, pohanských národů.S rozdělením
země však souvisí i Jozuova autorita; Hospodin je sice tím, kdo rozděluje, ale Jozue je
,,vykonavatelem jeho příkazů"616.
Je tu však jedno konkrétní varování; to se ale netýká ani tak vojenské neschopnosti
Izraelců, jako spíše jejich občasné náboženské slabosti.Izraelcům se totiž nepodařilo podrobit
si ,,Gešúrejce a Maakovce."617 Ať už se jedná o vyznavačskou smířlivost nebo jen
přizpůsobivost, tato skutečnost by se mohla Izraelcům vymstít; jedná se totiž o nositele
dřívějších pohanských tradic a proto je nutné, téměř nezbytné, aby víra v Hospodina zbořila
všechny tyto mýty.Tímto posláním je výlučně pověřen právě ,,kmen Lévi."618
612

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s.53.
Konečná podoba textu o rozdělení země promítá rozsah Davidovy říše.
614
Též se zde naplňují zaslíbení, která Hospodin dal praotcům, Gn 15,18-21.
615
Tím se projevuje i víra v Boží nárok na celý svět.
616
Stejně jako kdysi Mojžíš.Pro Jozua jsou nyní bezprostředními úkoly přidělit zemi devíti a půl kmenům:
Šimeónovi, Judovi, Benjamínovi, Efrajimovi, polovině kmene Manases, Isacharovi, Naftalímu, Zabulónovi,
Ašerovi a Danovi, viz. Joz 13,7; kmenu Lévi nebylo přiděleno žádné území a dva a půl kmene, tj. Rúben, Gád a
polovina kmene Manases již byly usazeny v Zajordání.
617
Joz 13,13.
618
Joz 13,14.
613
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II.6.12. Teologie knihy Jozue
Jak již bylo zmíněno na začátku mé práce, v knize Jozue se velmi znatelně ozývají
mnohé rysy knihy Deuteronomium – mezi ty nejdůležitější, které pak tvoří podpírající pilíře
knihy Jozue jsou např.: svatá válka, role Jozua, zaslíbená země a smlouva.Deuteronomium se
k těmto výše uvedeným principům zřetelně vyjadřuje, vymezuje a formuluje je, zatímco v
knize Jozue jsou uváděny do živé praxe.
Svatá válka představuje zásady izraelského boje, ke kterému dochází při obsazování
Kenaanu; svatá válka, resp. její zdar však není závislý na lidské síle a promyšlené strategii,
ale především na skutečnosti, že to sám Bůh bojuje za Izrael a vyvolává hrůzu na straně
nepřátel.Přesto by bylo mylné se domnívat, že Izraelskému lidu stačí v takových situacích
pasivita – jedna podmínka tu přeci jen je a tím je dodržování Boží vůle; takovou modelovou
ukázkou následků sejití z Božích příkazů může být ,,událost s Akánem"619 a soud nad celou
jeho rodinou.
Osoba Jozua je v Deuteronomiu vymezena jako Bohem zvolená a tím pádem i jako
právoplatná co do nástupnictví po Mojžíšovi.To on má pokračovat v Mojžíšově díle a zavést
Izrael do Bohem zaslíbené země.Při bližším pohledu je možné spatřit mnohé paralely mezi
Jozuem a Mojžíšem; oba se řídí Božím zákonem, oba jsou uznávaní Izraelským lidem a
dokonce, pod Jozuovým vedením se odehrávají podobné události jako kdysi za Mojžíše –
překročení Jordánu a Jozuovo přimlouvání se za tvrdošíjný lid.
Zaslíbená země – Mojžíš, kterému nakonec není umožněno vstoupit do zaslíbené
země, ale pouze ji spatřit z Moábských pustin, z tohoto místa též pronáší svoji poslední řeč,
prostřednictvím které připravuje svůj lid na převzetí toho, co bylo již zaslíbeno
praotcům.Kniha Jozue toto převzetí země naplňuje a dovádí až k rozdělení jednotlivým
kmenům.
Smlouva – kniha Deuteronomium není vlastně pouhým opakováním Zákona, ale též
smlouvou, resp. potvrzením toho, co Hospodin uzavřel s Izraelským lidem.A kniha Jozue,
resp. to, co se v ní odehrává chce být její ,,projekcí."620 Vlastně by se dalo též říci, že
Deuteronomium slouží i jako návod pro budoucí situace; to je zase nejlépe ilustrovatelné na
události s ,,Gibeóňany."621

619

Joz 7,25-26.
Např. jako v případě Anákovců, viz. Joz 11,21; Dt 9,1n.
621
Dt 20,10n; Joz 9,23-27.
620
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ZÁVĚR
Historicko-kritická část
Problematika začíná již u autorství Tóry neboli pěti knih Mojžíšových.Na základě
zmíněných výzkumů je třeba říci, že Tóra není vůbec Mojžíšovým dílem, ale je výsledkem
,,pozdějších autorů“622 – to sebou přineslo další, ale velmi závažnou potíž; do těchto příběhů
se tím pádem dostalo velké množství prvků, a to zeměpisných i historických z různých
období.
Dalším kritickým bodem jsou též místa, resp. jednotlivá stanoviště putujících
Izraelců.Zvláště archeologie osvobozená ze zajetí služby biblické teologie pomohla osvětlit
mnohé nesnáze a otázky; např. vyloučila, že by pouští skutečně kdy putovalo na ,,600 000
Izraelců“623.
Stejně tak je jisté, že mnohá stanoviště nebyla vůbec v mladší době bronzové osídlena,
což je důležité zjištění např. u oblasti Kádeš-Barnea, kde se podle biblických vyprávění měli
Izraelité usídlit na celých 38 let.
Uspokojivé vysvětlení podává až zařazení příběhů exodu do 7. století př. n. l., a to jak
z pohledu egyptských dějin, neboť například ,,veřejné stavby z tohoto období odpovídají
detailům příběhu v knize Exodus, jmenovitě místa jako Pitom nebo Migdól, která prožívala
nejslavnější éru právě v 7. století př. n. l.“624 , tak i poslední doby relativně prosperujícího
Judského království, ve kterém se tehdy vládnoucí král Jóšijáš snažil příběhem o exodu a
obsazení země jakožto epickou skladbou povzbudit svůj národ v boji proti ujařmujícím
mocnostem. Je však třeba si zároveň uvědomit, že stěžejní linie příběhů jako třeba události
obsazení Egypta Hyksósy a jejich pozdější násilné vyhnání z Delty byly známé již dlouho
předtím, popř. určité narážky na exodus je možné nalézt i u proroků Ámose nebo Ozeáše.
Stejně problematické je i dobývání Kenaanu.Jisté je, že kniha Jozue věrohodně líčí
zeměpisný popis země; s touto myšlenkou ostatně pracoval již archeolog ,,William Foxwell
Albright.“625 Ze zjištěných informací a výzkumů je možné říci, že i zde se jedná o směsici
válečných událostí, ke kterým došlo v pozdějších izraelských dějinách a které byly
přepracovány, případně se i uplatnila forma vytváření příběhů na základě ,,hledání a
vykládání příčin.“626
K tomu se vážou i tzv. teze o dobývání, z nichž je nejvěrohodnější ta, která bere
v potaz domácí, tj. kenaanské počátky prvních Izraelců - teze o rolnické vzpouře.Již ve 20.
století archeologie dále potvrdila, že první Izraelci se v Kenaanu počali usazovat už v období
starší doby bronzové; to je v rozporu s tím, co nám podává text Tóry.Znamená to tedy, že
většina Izraelců nepřišla z venku, ale pocházela ze samotného Kenaanu.

622

Resp. několika rukopisů, pramenů.
Resp. mužů, což by pak znamenalo asi 2,5 – 3 miliony celkové populace.
624
Více k této problematice např.: FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible: Svatá
Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007, s.70.
625
Více o tom např.: SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed.
Detroit: Macmillan Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.596.
626
K zastáncům této teorie patřili zejména Albrecht Alt a Martin Noth.
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Přes všechna zmíněná fakta a výzkumy není otázka exodu definitivně vyřešena;
jelikož se však technika vědy stále zdokonaluje a její závěry stále zpřesňují627, mohly by se
v následujících desetiletích objasnit mnohé nedostatky a zodpovědět hlavní otázky týkající se
kupříkladu trasy putování Izraelitů a s tím i související lokalizace tzv. Boží hory.

Narativní část
Biblické příběhy pojednávající o putování pouští a záboru zaslíbené země mají
poněkud jiný cíl a důraz, než by se mohlo čtenáři na první pohled zdát.Především je nutné si
uvědomit, že události a jednotlivé osoby jsou jakési kulisy, které jen dotvářejí charakter toho
nejdůležitějšího – a tím je sám Hospodin, jediný a nejmocnější Bůh.,,Čtenář si z četby
nemá“ 628 odnést ,,fakta“ 629 o událostech, ale jakým způsobem v těchto událostech jedná a
zasahuje Bůh – jak jedná se člověkem, jak ho sice i trestá, ale též mu častěji odpouští, tzn.
nakládá s ním jinak, než by si ve skutečnosti zasloužil.
Stejně tak je prokazována Boží moc nade vším, co by člověk mohl považovat za jiné
bohy a nadpřirozené síly.Boha, resp. jeho slovo vše poslouchá a nic se proti jeho vůli nemůže
postavit na odpor.V tom je prokázána i jeho naprostá svrchovanost.
Toto vše má ve čtenáři zapustit kořeny tak, aby mohl navázat vztah k Hospodinu a
Bůh mohl proniknout až do jeho nitra.

Pokus o aktualizaci příběhu pro člověka dnešní doby
Když Izraelité, resp. Jákobovi potomci otročili v Egyptské říši, Bůh vyslyšel jejich
nářky a vysvobodil je.Z toho je jasně zřetelné, že Bůh skutečně slyší volání svého lidu, resp.
svých vyznavačů; proto i dnešní věřící může se stejnou důvěrou doufat, že i jeho osvobodí od
hříchu, zla a smrti.
Z úniku okovů hříchu je nám zapotřebí, stejně jako Izraelcům ,,Božího, ale i lidského
vedení“630; právě ty vzpomínky na egyptské ujařmení pomáhaly izraelskému národu, aby si
uvědomil nutnost jednat s druhými laskavě.Bůh se vždy staví proti těm, kteří utiskují druhé.
Po přechodu Rákosového moře synové Izraele začali dávat najevo nespokojenost a
zklamání.Ovšem stejně tak i my dnes lehce sklouzáváme k nespokojenosti a
stížnostem.Neustále ve svém životě prožíváme zápasy, ve kterých bychom však neměli nikdy
dopustit, aby nás zbavily důvěry v Boha.
Hospodin zjevil a vyhlásil na Sínaji svoji ,,vůli“631 ve formě Zákona, na jehož základě
se Izraelité dozvěděli, jaký Bůh je a jaké má požadavky; Izraelci se museli naučit nést plnou
zodpovědnost za svá rozhodnutí.Pokud jednali podle přikázání, mohli se spoléhat na
Hospodinovu přízeň.Pokud však na Zákon zapomněli, popř. jej zavrhli, doléhali na ně různé
pohromy.
627

Jmenovitě právě archeologie prodělala znatelný vývoj v minulém století.
Alespoň ne v první řadě.
629
Kdo kdy žil, v jaké posloupnosti, co se jak a kdy stalo.
630
Hospodin je sice všemohoucím Bohem, ale za běžných životních okolností nás vede prostřednictvím
moudrých lidí a vzájemné lidské spolupráce.
631
Moudrost, která je obsažená v Božím slovu nám pomáhá v každodenním rozhodování a vede náš život.
628
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Boží zákon má však značný význam i pro nás; odhaluje totiž naše hříchy a ukazuje
Hospodinovy zásady pro ,,náš život.“632
Z toho tedy vyplývá, že skutečný význam exodu nespočívá ani tak v otázce po
historické skutečnosti, ale v tom, co si z něj o Bohu Hospodinu může čtenář či posluchač
vzít.Příběh má především vytvářet a formovat náš vztah ke Stvořiteli, vše ostatní jsou buď jen
kulisy nebo druhořadé skutečnosti.

632

Boží morální zákony platí dodnes.
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PŘÍLOHY
Příloha A: hora Sínaj a její lokalizace
,,Až do začátku moderního kritického bádání nebylo sporu o tom, že Sínaj stála na
stejnojmenném poloostrově; podle místní tradice se mělo zato, že by přitom mělo jít o ,,Džebel
Músá"633 ( Mojžíšovu horu )." 634 I dnes to mnozí badatelé pokládají za správné.
,,Ještě majestátnější hory se tyčí jižně od Džebel Músá a i na ně je obtížný přístup,
jenže na svém úpatí nemají dost volného prostoru.Oblast Džebel Músá je jako dějiště biblické
scény tím pravděpodobnější, že u jejího úpatí se nachází široká pláň, která mohla být dobrým
tábořištěm na úpatí boží hory.Jako možná lokalizace hory Sínaj bylo navrženo nejméně tucet
různých míst od severu a západu Sínajského poloostrova, přes jižní Palestinu, Zajordánsko až
po Saúdskou Arábii.V Bibli je tato hora jmenována Sínaj a Choréb, což podle mnoha
badatelů ukazuje na dvě odlišné tradice.Je ale také možné, že jde o dvě odlišná místa, ať již
by byla nedaleko sebe, nebo od sebe více vzdálená.Nedávné archeologické a textové důkazy
podle všeho podporují lokalizaci Sínaje u Har Karkom mezi Kádeš-barnejí a Ejlatem.Důvod
této nejasnosti leží v navzájem si odporujících zmínkách v biblických textech a částečně i v
nepřesnosti většiny informací.Pouštní itinerář ( Nu 33,1-49 ) vyvolává zdání, že jde o horu v
Saúdské Arábii, ale tato domněnka je méně pravděpodobná než umístění hory na Sínajském
poloostrově.Nejpřesnější informace je nám dána v Deuteronomiu 1,2: ,,Cesta od Chorébu
směrem k pohoří Seíru do Kádeš-barneje trvá 11 dní“ - tento text naznačuje umístění hory v
jižní části Sínajského poloostrova."635
Existují však i rozdílné názory na tuto problematiku a ty uvádějí ,,jiné hory na
Sínajském poloostrově, různé hory na východ od Élatského zálivu ( kde se mají vyskytovat
vyhaslé sopky ) nebo o něco severněji na edómském území, horu v okolí Kádeše aj."636
Podle nejnovějších informací to však nevypadá, že by mělo dojít ke vzájemné shodě
vědců a archeologů zabývajících se touto problematikou.Jedno je však jisté – biblickému
textu nejde o rozluštění této otázky po přesné lokalizaci hory Sínaj.
Příloha B: Rákosové moře
Nejčastěji skloňovaným pojmenováním průchodu Izraelců přes suché dno
,,Rákosového moře"637 je ,,území Hořkých jezer ( v zóně dnešního Suezského průplavu )"638;
existují domněnky, že se jednalo o mělkou a bažinatou oblast, která sice byla průchodná pro

633

,,Tato hora se zvedá do výšky 2276 m a výstup na ni je obtížný." In: BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický
atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.154.
634
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.38.
635
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.154.
636
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.38.
637
,,Hebrejský text Exodu neuvádí vlastně Rudé moře; správný výklad výrazu jam súf zde i jinde ( Iz 11,15 ) je
Rákosové moře – Rudé moře je totiž slané a tudíž bez rákosu.“ In: DEVER, William G. Kdo byli první Izraelci a
odkud přišli?. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010, s.30-31.
638
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.34.
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pěší skupinu, nikoli však pro těžké vozy, kterým v takovém podloží hrozilo nebezpečí
zapadnutí do bahna.
Jsou však i další vědecké návrhy možného průchodu, jako např. ,,Élatský, popř.
Akabský záliv nebo Sirbónské jezero, laguna u středomořského pobřeží na východ od nilské
delty."639
Je však třeba důrazně připomenout, že neúnavné hledání místa, kde Izraelité prchali
před egyptskou mocí by znamenalo hrubé nepochopení biblické zvěsti Starého zákona.
Příloha C: Mojžíšovo jméno
Jak je to se jménem největšího muže Starého zákona, Mojžíšem?,,Jméno moše
odpovídá elementu, který se hojně vyskytuje v teoforních ( tj. pomocí jména nějakého božstva
utvořených ) egyptských jménech jako např. Thutmóse a Ramesse; oznamuje, že určité
božstvo nositele jména zrodilo či zplodilo.Schází-li jméno božstva, pak jde o krátkou formu,
která je doložena i v egyptštině."640
Z biblického pohledu však máme v knize Exodus uvedenou takovou etymologii, která
je v sobě rozporná: v textu je jeho jméno popsáno jako ,,vytahující"641, neboť Mojžíše vytáhla
z vody faraónova dcera.V tomto případě by se však jednalo o tvar ,,mašui, tzn. ten, který byl
vytažen"642; zatímco tvar ,,Moše"643 znamená ,,vytahující", popř. ten, který vytahuje, což by
pak byla zřetelná narážka na jeho budoucí úkol, tzn. vyvedení Izraelců z Egypta.
Příloha D: ,,truhla smlouvy"644
,,Truhla smlouvy je zmiňována v souvislosti s putováním pouští ( Nu 10,33-36; Nu
14,44 ) i později při obsazování země ( Joz 3n ) a patří skutečně do nomádského okruhu"645 podobně jako svátek pesach.
Když však vezmeme v potaz text v knize Exodus, konkrétně části 25,10-16 a 37,1-5, je
těžké jednoznačně určit, jak Izraelité její význam chápali.Buď jí brali jako trůn, ze kterého
Hospodin vede války proti jejich nepřátelům, nebo byla považována spíše za jakousi
úschovnu smluvních dokumentů.,,Pro mnohé Izraelce muselo být teologické porozumění –
které spojovalo schránu s Boží přítomností – jednoznačně dominantní."646
Ať už ale schránu vnímali Izraelité jak chtěli, jedno je jisté – musela být pro ně
minimálně symbolem Hospodinovy přítomnosti, neboť její ztráta, např. během válek v době
soudců, představovala pro lid značnou ránu a velké pochybnosti a pozbytí veškerých
639

RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.34.
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.34.
641
Ex 2,10.
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SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.523.
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SKOLNIK, Fred (ed.) a Michael BERENBAUM (ed.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Detroit: Macmillan
Reference USA in association with Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, s.523.
644
Nazývána též jako ,,schrána Hospodinovy smlouvy“ ( Dt 10,8 ).
645
RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.42.
646
BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.157.
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jistot.Materiálem byla ze dřeva, které bylo pozlacené a především pak její víko, které bývá též
označováno jako slitovnice, bylo z ryzího zlata a skrápělo se krví z obětovaného zvířete.Na
obou koncích tohoto víka proti sobě stáli dva cherubové s roztaženými křídly.Uvnitř schrány
byly uložené desky ze zákonem jakožto vrcholným, slovním vyjádřením ,,Boží svatosti,"647
dále také nádoba s manou a Áronovy hole.
Truhla se přenášela na tyčích, které byly vloženy do kroužků ve čtyřech spodních
rozích; toto přenášení, resp. její pozvedání a ukládání bylo provázeno ,,Mojžíšovým
výrokem"648 – kdykoli Izraelité táhli pouští, byl mezi nimi přítomný Hospodin jako vítěz nad
nepřáteli; když schrána spočívala na místě, předznamenávala návrat Boha, který přichází z
bitvy.
,,Zlatem obložené dřevěné schrány známe ze starověkého Blízkého východu již od doby
před Mojžíšem.Schrána smlouvy byla však jedinečná, protože obsahovala desky smlouvy, tj.
dokumenty se zákonnými ustanoveními.“649
Příloha E: stan setkávání
Stan setkávání ,,( ohel mo´ed, Ex 33,7-11; Nu 11,6; 12,4 aj. ) neměl snad původně s
truhlou nic společného, ale byl samostatnou nomádskou svatyní, která snad sloužila k
prostředkování orákula; teprve pozdější podání z ní zpětnou projekcí jeruzalémského chrámu
do času pouště učinilo velkou přenosnou svatyni, stánek úmluvy.Dobré důvody konečně
hovoří pro to, že oběť poražených zvířat ( zebach ) je vysvětlitelná z nomádského způsobu
života, takže i ona patří ke kultickým tradicím přineseným do země."650
,,Popis svatyně zřejmě pochází z nejmladší vrstvy Pentateuchu, která se datuje do doby
jeho konečné redakce v období babylónského exilu, nebo krátce po něm ( případně podle
názoru některých autorů do pozdní doby království Judska ).Tato zpráva je v knize Exodus
zdvojena – téměř vše se zde opakuje dvakrát.V kapitolách 25-31 dostává Mojžíš instrukce k
vybudování Svatyně a v kapitolách 35-40 je téměř totožnými slovy popsáno její
budování.Stavba je popsána do velkých detailů."651 Druhá kniha Mojžíšova tuto přenosnou
svatyni popisuje jako místo, které je jakýmsi centrem Boží přítomnosti – přesto je poněkud
problematické zcela nekriticky přijmout popis takové svatyně; když se totiž do textu více
začteme, zjistíme, že měla dosti složitou strukturu, což sebou přináší potřebu zručných a
schopných umělců, krejčích, tesařů a jistě mnohých dalších.A to ještě nemluvíme o potřebě,
resp. množství materiálu jako např. bronz, zlato, vzácné kameny a drahé látky atp.,,Navíc,
podle Nu 4,28 bylo zapotřebí 8580 lévijců jako personál."652 Je těžké si tedy představit v
souvislosti exodu, že by skupina uprchlých otroků byla schopna v poušti dát dohromady něco
takového – je to velmi nepravděpodobné.
647

Ex 25,16.21; 40,20; Dt 10,1-5.
Nu 10,35n.
649
DOUGLAS, J (ed.). Nový biblický slovník. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2009, s.918.
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RENDTORFF, Rolf. Hebrejské bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s.4243.
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.157.
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.157.
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Značně jednodušší obraz nám ale nabízí text v Exodu 33, kde se mluví o relativně
malém stanu mimo tábor, který byl udržován Jozuem a navštěvován Mojžíšem, který byl
příjemcem Hospodinova zjevení – jako pouštní svatyně je to mnohem pravděpodobnější.Pak
se nám ovšem nabízí otázka, co si máme počít s kněžským popisem svatyně ?,,Starší autoři se
domnívali, že šlo o imaginární a ideální konstrukci, která nikdy neexistovala.Tento názor dnes
již ale není obecně přijímán.Obraz Svatyně mohl být odvozen od stanu Davidova, který byl
vybudován v Jeruzalémě jako místo uložení archy ( 2S 6,17 ), a dále ovlivněn vzhledem
Šalomounova chrámu."653
Příloha F: výraz Izrael
Co vlastně znamená jméno Izrael? ,,Z mnoha výkladů se jako nejpravděpodobnější jeví
,,bojuje Bůh“ v kontextu Gn 32,39 nebo ,,ať bojuje Bůh“, přičemž v kořeni s-r-h souzní
zároveň vláda – vítězným bojem se Bůh zjevuje jako vládce."654
V souvislosti se jménem Izrael však není možné nezmínit též jméno ,,Ješurún, což je
tvar užitý v ČEP ( v kral. je pak užito slova Izrael ) a znamená ,,přímý“.Je to časté jméno
Izraele, jméno lidu."655
Příloha G: ,,půdorys vesnice ze starší doby železné I“656
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BEITZEL, Barry J (ed.). Biblica: biblický atlas : putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí.
Vyd. 1. Praha: Fortuna Libri, 2007, s.157.
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HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2003, s.246.
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HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2003, s.252.
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Příloha H: ,,osídlovací vlny na vysočině“657
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Příloha I: ,,srovnání schémat chetitské smlouvy a dekalogu“658

Schéma chetitské smlouvy

Schéma dekalogu

Velkokrál se představuje

Hospodin se představuje (Ex 20,2a – Dt 5,6a )

historický prolog

historický prolog (Ex 20,2b – Dt 5,6b )

prohlašuje se zásada smlouvy

je vyslovena zásada smlouvy ( 1. přikázání obsahuje
zásadní ustanovení o vztahu Hospodina ke
smluvnímu lidu )

jednotlivé podmínky

Jednotlivé podmínky ( přikázání )
Ex 20,3 – 6 – Dt 5,7 – 10
2. přikázání: Ex 20,7
3. přikázání: Ex 20,8 – 11
4. přikázání: Ex 20,12
5. přikázání: Ex 20,13
6. přikázání: Ex 20,14
7. přikázání: Ex 20,15
8. přikázání: Ex 20,16
9. přikázání: Ex 20,17a
10. přikázání: Ex 20,17b

Dt 5,11
Dt 5,12 – 15
Dt 5,16
Dt 5,17a
Dt 5,17b
Dt 5,17c
Dt 5,17d
Dt 5,18a
Dt 5,18b

seznam svědků
požehnání
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SUMMARY

THE WANDERING OF THE ISRAELITES
TO THE PROMISED LAND

Bc. Josef Bíca

The work reflects a still very controversial area of the old testament history – the
exodus and the conquest of the promised land.
The first part of this work deals with the actual authorship of the Torah. It examines
whether it is truly a work of Moses or the result of later authors.
Based on those results, it focuses on the various critical points of the biblical text, for
example the number of the wandering ones, the settlement of the stations and so on.
On the basis of archeology and historiography it attempts to put the exodus stories into
a corresponding century, both from the perspective of the Egyptians, and Israel's history.
The same methods are used on the issues of the conquest of the land of Canaan
( the Promised Land ) and thus the book of Joshua.It focuses mainly on the so called thesis of
conquest.
The text of this work, however, also emphasizes that the issue of the exodus is still not
fully resolved, especially because of the continuous development of science.
The second part of this work focuses on the biblical text itself and its narrative in order
to realize the theological emphasis of individual parts and the whole itself.
But these attempts does not deny the exodus events, but rather highlights what is
important for the Jewish people.
Especially in conclusion, this is an effort to realize the story of the exodus on the scale
of the whole of human life and its possible relevance to everyday life.
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